
Fredagsbarevaluering 

 Plakatproblem: ikke synlige nok. Måske farve næste gang på A3. 

 Muligvis 120 mennesker. 

 Vores 10L cola slap op ved midnat – må ikke ske. Kan ikke skade med dobbelt så meget. 

 Musikken slukkes 02:45. Få dansede og intet salg i en halv time. 

  Problem med manglende lukning. 

 Transport med kantinens vogne er ikke holdbar i længden 

 Udskyde dansemusik til senere, mere loungestemning i starten 

 PR: kammerat som muligvis kan være DJ til fredagscafeer mm. 

 Smadret en stol – vi har ikke hørt noget fra rengøringen. 

 Rengøringen fået 300 kr for rengøring i vandrehallen (meget beskidt) 

TODO 

 NF: Opdater festplan med lukkepunkt. Ansvarlige skal udpeges på lige fod med barvagter. 

  Musik 

 TA: Sækkevogn lappes 

 KAS: Mail om krydsliste 

 NF: Gave (godtekurve til nogle hundrede kroner) til Eva og Leila 

 

Karnevalsfest d. 17. februar 

 Udklædningstema: Film 

  Undertema: Superhelte 

 Bardekoration. 4-5 timer sidste år (se doodle). 

 RA: Obelix 

 REF: Hulk 

 RAM: King Leonidas 

 PR: Skipperskræk 

TODO 

 ALLE: tag stilling til doodle NU. 

 FM hænger plakater op (husk happy hour) 

 

Fredagssforedrag 

 RA: Opret fb event hurtigst muligt. 

 

Fredagsbarscrawl 

 den 24. februar, kl. 16:00 

 Vi starter uofficielt lidt tidligere (aftales til den tid) 

 Sabrina har styr på fredagsbarers 

  Start med barer, som lukker tidligst.  

  Plan skal sendes ud, så folk kan joine undervejs 

 Malerdragte eller andet tøj? 

TODO 

 ALLE: inviter alle I kender, især tutorer skal hanke op i deres russer. 

 FM: Flag 

 

Generalforsamling d. 7. maj kl. 17:00 

 Nok portvin 



TODO 

 FM: send mail ud 2 uger før. 

 FM: bestil kager 

 FM: Vedtægtsændringer: 2 Suppleanter (fungerende som hjælpebartenderer) 

 Tutorer: motiver russer til at møde op 

 

Flemming afskedsreception 15:30  mandag d. 6. februar 

 Vi mødes 15:15 i nano 3 og øver sangen til Besenbacher.  

 Receptionstart 15:30 

 Vi går på 16:30. 

 Alle nanoer er velkommen til at synge med (skal informeres).  

 Melodi vælges og skrives af Poul. 

  Input fra bestyrelsen og andre nanoer. 

TODO 

 PR: hent Mr. Nano t-shirt 

 NF: kontakter Casper om at sparre med Poul 

 

Flightcase 

 Materialeomkostninger 2000 kr. ved selvbyg + transportproblemer. 

 Evt. kinakasse (1500 kr.) 

TODO 

 FM henter tilbud på kinakasser hjem, evt. bestiller ved samtykke fra bestyrelsen. 

 

Fagligt arrangement med MA/DM 

 FM holdt møde med MA/DM 

 Arrangement om tiden efter uni. 

  Placering sidst på skoleåret. 

  Om 

   Networking (Besenbacher/Kaj) 

   CV-skrivning 

  Mest faglig snak, mindre reklame for deres A-kasse. 

 

Science job-link  

 (virksomhedsbesøg) 

TODO 

 KAS: Snak med Jakob Jørgensen 

 

Timini 

 Inviter nordmændene nogle dage til Aarhus, hvorefter vi tager fælles til INASCON.  

 INASCON kan måske holdes i Trondheim. 

 

Hjemmesiden 

 Problem at siden ikke kan redigeres. 

TODO 

 FM tager fat i Julie Schmøkel 

  



Rummet/glemte sager 

 For mange glemte sager. 

 Tag-dit-tøj-dag i Nano 3 (vilkårlig dag). 

  Herefter genbrug. 

 

Evt. 

 PR: Gammel facebook gruppe gøres hemmelig og medlemmer smides ud. 

 FM skal i fremtiden sende mail ud til barcrew 

  NF Indfører punkt i fest-/fredagsbarcafeplan 

 FM bestiller XL sorte t-shirts hjem til fremtidige XL bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Lund 

  Nanostuderende med opstartsproblemer. 

  Kristian snakkede med nogle studerende+professor. 

  De kan deltage i short-term-exchange (oktober??) 

 TA finder mail. 

  

 

Næste møde 22. februar kl. 16 

 TA tager kage med. 


