
Nanorama Bestyrelsesmøde fredag d. 8. februar 2013 
Til stede: Kristian, Kirstine, Anders, Ubonrat, Mikkel, Maria 

Referent: Maria 

 

Evaluering af turneringsbar: 

- Pænt overskud: 

skyldtes få der brugte mange penge, ikke mange der brugte få penge 

- Generelt kommer folk med egne øl – problem? 

- Spørge om vi må forbyde folk at tage egne drikkevare med 

- Dansekonkurrence skal planlægges grundigere næste gang 

o Turnering er det en rigtig god ide at planlægge til mindste detalje 

- Wii, var træls at sætte op, after kort tid var kablerne danset løs af gulvet – skal finde et bedre 

alternativ 

o Skal have fat i en anordning således at projektor kan hænge i loftet ved overgangen 

- Folk var trætte af at Wii blev pillet ned – tager vi som et positivt tegn 

o ET MUST AT WII’N BLIVER PILLET NED INDEN BAREN SLUTTER 

- Sandwich-skylden påtager Kristian sig 

- Plakat til denne bar? Intro til nanos ting derfor fint uden plakat – dog plakater i fremtiden 

- Planer for turneringer skal lægges på dropbox til fremtidig brug 

- Krydsliste laves om til at prisen er dominerende 

- Ærgeligt at vi løb tør for galiano, GD og fernet branca (lager skal fyldes) 

- Pizza sted skal have CVR på kvittering 

- Mangel på snacks 

- Oprydningen gik rigtig godt (tak til Simon og Jakob) 

- Problem med mangel på byttepenge – specielt fordi vi løb tør for mønter i løbet af 2 timer 

o Flere 50’ere (f.eks. 1.000 kr i 50’ere) 

- En venlig seddel om at være flinkr til at dele tingene og behandle dem ordentligt 

- En skål til donering for vedligeholdeldse af nye ting og bestyrelse 

 

Status på fredagsforedrag: 

- Ved ikke hvem vi skal kontakte 

- Det nye format skal gerne diskuteres: 

o Det var problem med forberedelsestid 

o 3 ph.d.’er og 1 professor hen over et semester 

o Skriv til grupper; hvad har i af bachelor, kandidat og ph.d – projekter? – kan gruppeleder 

eller en (eller flere) fra gruppen komme og fortælle? Hvad laver I i jeres gruppe, fagligt, 

hvad består jeres hverdag af? 

o Få liste over grupper i nanohuset 

o Det er et UFORMELT møde mellem de studerende og professore/ph.d’er 

o Ønsker mulighed for at servere øl under foredraget (ellers kaffe og kage) 

- Peter sendte bare en mail og fik svar, Anders har dog ikke fået nogle svar – mere hjælp fra hele 

bestyrelsen, evt. fordele opgaven 

- Denne opgave burde måske overgå til en ny person, da rumansvarlig nu har et rum at holde styr på 

- Hold en tydelig liste over hvem der kommer hvornår, hvad de snakkede om, kommentar 

 



Status på det nye rum: 

- Mangler hylder/reol 

- Fungerer rigtig godt at rumansvarlig dikterer hvad der skal ned hvornår 

- Flere kasser til tingene dernede (ville være dejligt) specielt til wii – venter med kasser og pengeskab 

til hylde/reol situationen er løst 

- Kabel til lyd til wii efterlyses af Hr. Voldum 

- Kan vi få vores egen lås til rummet 

- Pant i depotet, ikke-pant i rummet 

 

Billeder til årsrapporten: 

- Professionel fotograf kommer til at tage billede 

- Mandag d. 18. marts kl 10-11 i foyer (tænk lidt over locations og sådan) 

 

Bar d. 19. april: 

- Vi laver dette arrangement om til Tour De Fredagsbar 

 

Hyggearrangement på fredag: 

- Lille øl og sodavand salg VARM KAKAO M. FLØDESKUM 

- Fri popcorn, isterninger, kaffe 

- Filmaften 19-22 – bud på film 

o Sherlock Holmes 

o Iron Man 2 

o The Italian Job 

o The Intouchables 

o Pulp Fiction 

o The Hurt Locker 

o Big Fish 

o The Shawshank Redemption 

o Find Nemo 

o Liar Liar 

- Lyd fungerer vildt godt, finde på en smart løsning mht. sofa o.lign. 

- Der er masser af nok flødeskum, mangler MÅSKE lidt kakao 

 

Lund: 

- Undersøg på facebook hvad stemning er for at besøge til Lund til jubilæum 

- Har vi pligt til at videregive invitationen til de studerende 

- ”Vi har modtaget invitation til jubilæum i Lund, nogen der er interesseret?” 

 

Besenbacher kommer til TIMINI baren 

Evt.: 

Kan Simon fra Kristines klasse købe ølkrus af os, til hans forskningsprojekt? 

Kirstine har modtaget penge for de to kasser øl Simon købte før jul 

Klokken fra FFB skal op og hænge, somehow 

Super Bowl – formuler mails til ikke-nanorama arrangementer bedre 

Forsikring af ting i rummet? – Tjek om iNANO dækker noget, for dyrt ellers 

Mailsystem; Det er ikke særlig pålideligt 



- Stud_all er nok ikke opdateret, find alternativ; send til de enkelte årgange 

Nanorama må meget gerne komme og hilse på TIMINI folk onsdag kl 11 d. 20. februar 

Plakater i rummet (Hjalte er skør i hovedet) 

Kontakt til Calculerbar 

Virksomhedsbesøg – venter på svar fra NCN 

- Opslagstavle: kalender 

- Arbejdsfordeling, lang tid brugte du på Nanorama relateret ting i sidste uge 

o Maria: 25, Hjalte: 0, Anders: 19, Mikkel: 1, Kirstine: 15, Ubonrat: 0, Kristian: 20  

o Overvej om man skal fordele det bedre? 

Rensning af fadølsanlæg 

 

Kristian 

Spørger Annette omkring forbud mod egne drikkevare 

Tjekker om vi kan få vores egen lås til rummet 

Sodavand (og øl) skal købes til hyggearrangement fredag 

Snak med iNANO mht. forsikring af ting i rummet 

Fadøl renses onsdag eftermiddag (sammen med Mikkel) 

Høre NCN mht. virksomhedsbesøg 

Hører ad mht. opslagstavle 

 

Kirstine 

Ringer til pizzasted mht. CVR nummer (86 10 81 20) 

Låner kogeplade 

Sender TIMINI plan rundt til Nanorama når den er fastlagt 

 

Anders 

Hjælper Ubonrat med fredagsforedragene 

 

Ubonrat 

Sende mail og høre mht. fredagsforedragene (Maria og Anders hjælper) 

 

Mikkel 

Hører ad mht. anordning til projektor 

Hører ad mht. anordning til klokken 

Fadøl renses onsdag eftermiddag (sammen med Kristian) 

 

Maria 

Ændre priser på krydslisten 

Hjælper Ubonrat med fredagsforedragsarbejdet, opret en foredragsmailingliste 

 

Hjalte 

Låner Hjaltes gryde til filmhygge fredag (varm kakao) 

Laver afstemning af film til filmhygge 

Opret begivenhed på Facebook 

Skrive på facebook, hvad er stemning for Lund/viderebring invitation 

Hjalte finder ud af hvordan han sender mail til alle, se mail fra Trine Møller d. 7. februar 



Opret arrangementer på facebook (fra kalenderen) 

Plakat med TIMINI 

 

<3 Trine & Casper er på skiferie <3 


