
Evaluering af karnevalsfesten 

 Forberedelse 

 Nanorama skal tage styringen over MØF, da deres bestyrelse skiftes ud hvert år 

 

 Til festen 

 Max drinksbestilling (dur ikke med bestilling på 60 drinks) 

 Problemer med isterninger (ikke frosne) 

 Baransvarlig ikke ansvarlig nok (MØF) 

 Bartenderes kostume skal være praktisk (ikke store kostumer). 

 Baren skal være dybere, så bartendere ikke falder over hinanden. 

 Superfedt at baransvarlig fylder sodavand op, tørre op og andre ad hoc opgaver. 

 Mangler billede af bartendere og baren selv! 

 

Fredagsbars-crawl 

 Husk at tage bestyrelses T-shirts på. 

 tidsplan 

15:00-16:00 Matematik 

 16:30-18:00 Historie (FRED) 

18:30-19:30 Nordisk (LeBonbar) 

20:00-21:30 Æstetik (Kasernebaren) 

22:00-23:00 Mol bio (Die rote zone) 

 

TODO 

 NF: skaf telefonnumre på bartendere, så vi kan ringe på forhånd og bestille mange øl. 

 PR: kontaktnummer på PR og FM, samt bede om telefonnumre så fælles sms kan sendes 

ud. 

 PR: Send barplan ud på mail og opdater info på fb. 

 FM: skaffer svuppere. Nanoramalogo printes ud. 

 

Fødselsdagsfest 

 Overvejelser 

▪ Inviterer nanosvenskere. 

▪ ”Pornohjørne” (loungehjørne) 

▪ Købe appelsinjuice fra Alkymia (30 L) 

▪ Bowl (til drinks) 

TODO 

 FM inviterer svenskere. 

 REF undersøger overnatning på uni for ca. 20 mennesker. 

 

4F (Fællesforeningen For Fredagsbarer og Festforeninger) 

 Alkoholbevilling til Nanorama. Koster et årligt beløb at være med.  

TODO 

 KAS kontakter 4F.  



 

Ideer til foråret: 

 Ølsmagning / Whiskysmagning 

◦ PR undersøger sagerne (fairbar, pris, overskud) 

 'Laser Tag' 

◦ Nye bestyrelses skal overveje arrangement af denne art. 

 Fredagsbar inden fødselsdagsfesten 

◦ Eventuel dato: 13. april 

◦ NF reserverer fysiks første års lokaler 

 'Lounge' til vores fester 

 Sportsdag 

 

Flightcase 

 dyr: ddk 2400,- hjul 

 billig: ddk 1000 ,- ingen hjul 

◦ Vi køber den dyre i første omgang. 

TODO 

 FM bestiller. 

 

Winamp guide 

 NF opdater aula. 

 Skal klistres fast til anlæg 

 

Fredagsforedrag 

 flyttes til anden ugedag? 

 Nye bestyrelse skal overveje at skifte ugedag (snak med Trolle) 

TODO 

 Michael snakker med Trolle 

 Fredagsforedrag d. 2. marts rykkes til næste kvarter (pga. Udays). 

 

Glemte sager 

 Tøj lægges ud i nano3 mellem 16:00-17:00 (inden generalforsamlingen) 

TODO 

 PR skriver mail ud.  

 

Studiepraktik 

 Fagrelevant arbejde, som giver ECTS point. 

 Ala 10 ECTS point forskningsprojekt på universitetet (bare på virksomhed). 

◦ Andre erfaringer, fx stordriftsforhold. 

TODO 

 NF og FM snakker med Kaj og Trolle. 

 

Bestyrelsesbillede 



 Tid: Onsdag den 7. marts kl. 11-12 

 Sted: 1521-325 

 Dresscode: Bestyrelses T-shirts. 

 

Eventuelt 

 Førstehjælpskasse skal tjekkes op på. 

◦ PR 

 Adgang til hjemmeside 

◦ Person (ny PR?) tilknyttes Typo3-systemet 

 Generalforsamling 

◦ FM bestiller trøfler. 

◦ Til pubcrawl skal russerne motiveres til at møde og stille op. 

◦ Flere hænder (bestyrelsessuppleanter) 

▪ to suppleanter vælges 

▪ Syv bestyrelsesmedlemmer. 

◦ Vedtægtsændringer 

 Tutorer skal melde russerne til FB gruppen 

 1900 stafet 

◦ KAS og REF står for det. 

 FM sender mail ud om betaling for mad med nordmænd. 

 FM ordner/skifter ”classic” mærket på øltapning. 

 Fadølsanlæg til fredagsbar? 

◦ Normalt flaskeøl 

◦ Opgave for ny bestyrelse at fastlægge retningslinjer. 

 Virksomhedsbesøg til April ved Novo Nordisk/NovoScience/Haldor Topsøe 

◦ Science joblink står for det. 

 Specialøl til fredagsbar? 

◦ FM køber en kasse og vi ser hvordan de sælger. 

◦ Doodle med mange forskellige øl, hvor folk kan vælge hvad de vil drikke. 

▪ Sendes med mail eller fb. Hvordan forhindres dobbelbesvarelser? 

 TK-papirstørrelse med drinks lagt ud på bordene (vi tjener mere på drinks) 

 Forslag til fremtidige arrangementer 

◦ Event-Hall 

◦ Biologis zoologiske have 

 Drink med navnet Niels Christian 

◦ Måske skifte STM ud. 

 Bestyrelsesfest 

◦ Middag d. 4. marts på Dania kollegiet. 

◦ Start kl. 16:00 

◦ KAS og RA hjælper REF med indkøb og madlavning. 

 

Næste møde er generalforsamlingen 

 



Noter: 

Fremtidige arrangementer 

Pubcrawl d. 23. februar 

AFLYSES!! Fredagsforedrag 2. marts: Aud 4 på kemi, kl. 15:15-16:00 

Bestyrelsesfest d. 4. marts, kl. 16:00 

Bestyrelsesbillede d. 7. marts kl. 11-12. 

Generalforsamling d. 7 marts kl. 17-20 

Fredagsbar EVENTUELT 13. april. Kl. ??-?? 

Fødselsdagsfest 16. maj, 16:00-02:00 

1900 stafet d. 22. maj 

Hyttetur 21. september 2012 

 

Ideer til fremtidige arrangementer/diverse 

Event-Hall 

Biologis zoologiske have 

Fredagsforedrag  måske mandagsforedrag eller næste punkt 

 Laboratoriedag (besøg forskningsgruppe og hør kort! Oplæg om aktiviteter) 

Sportsdag (Jeppe vil gerne stå for det) 

Lounge-hjørne til fester/cafeer 

Laser Tag /Paint ball 

Ølsmagning/whiskysmagning 

Mulighed for at nedsætte udvalg 

Titelændring i bestyrelsen 

 På hjemmesider og andre offentlige steder skrives fx Høvding (formand) 

 Titler burde være relateret til vores uddannelse. 


