
Referat d. 26-11-2012 

Til stede: Maria, Kristian, Casper, Hjalte, Kirstine, Ubonrat og Trine. 

 

1. Evaluering af pubquizbar  

Det virkede til, at dem der mødte op, syntes det var sjovt. Det kan sagtens gentages.  

Burde nok kun laves til en lille bar, da det ’fylder meget’ i rummet.  

Der er ikke lavet optælling endnu, men vi regner med et lille overskud, også fra vaffelsalg. 

Der skal fremovers ikke være krydsliste for andre end nanoramas bestyrelse. 

Der SKAL købes nye hjul til barelementet, som skal kunne holde til noget. De hjul, vi har 

modtaget, skal sendes tilbage, vi skal have nogle, der kan holde til mere. Vi låner palleløfteren 

til julefrokosten.  

Der skal være styr på, hvem der skal købe ind i god tid! 

 

2.  Toptuning af julefrokosten 

Der er solgt 79 billetter. Det kræver 80 for gratis levering.  

Der skal tjekkes om, der er noget, der skal varmes op.  

Der skal tjekkes op på pynt. 

 

Ølbestilling skal klares på telefon pga. event.  

6 pilsner 

 3 Tuborg Classic 

4 julebryg 

 2 kasser Franz 

30 cl  10 stk 

40 cl  10 stk 

1 kasse sprite 

3 kasser juleøl.  

 

Sprut bestilling:   

Shotsglas begge slags 

Kahlua 3 flasker 

Cointreau 1 flaske 

Fisk 3 flasker 

Galiano 1 flaske 

GD 1 flaske 

Gin 2 flasker 

Lys rum 1 flaske 

Mørk rum 2 flasker 

S. Comfort 3 flasker 

Tequila 1 flaske 

Vodka 5 flasker 



Whisky 1 flaske 

Snaps 35 små flasker  

Servietter  

 

Vi kan skrive på facebook omkring beklædning.  

 

Vi uddeler 3 kasser juleøl.   

 

Misteltenen skal findes.  

 

3. Julegaver 

Det skal kun være til Peter Tåstrup, han skal have den lige inden juleferien.  

 

4. Hytteturen 

Maria har undersøgt 5-6 steder.  

Maria foreslår, at vi rykker arrangementet en weekend, men vi fastholder datoen.  

 

 

5. Ole Rømer 

iNANO vil ikke give støtte til bussen.  

Der skal PR ud om arrangementer, husk link til tilmelding.  

 

 

6. iNANO julefrokost 

Kirstine, Maria, Kristian, Casper, Hjalte, Trine.  

Det bliver evt ’barskifte’ 

 

 

7. Udlån af fadølsanlæg i iNANO huset 

Science and Technology vil gerne holde reception i Nanohuset og vil derfor gerne låne vores 

fadølsanlæg. Det drejer sig om en tirsdag.  

Det vil koste 250 kr.  

 

8. Eventuelt 

Sætte dato for juleklippehygge. 

Hvis vi kan få hvad iNANO har i overskud fra på søndag, gør vi det i forbindelse med d. 19 

december.  

 

 

To do: 

 

Kristian: Sende hjulene tilbage. Købe nye hjul. Bestille hos metro, bestille hos Carlsberg.  

Kirstine: Købe nye hjul. Indkøb: mælk, flødeskum og citron. 



Maria: Lån palleløfter. Købe julegave ca. 250 kr.  

Anders: Se om mistelten er i rummet.  

Ubonrat: Høre Kaj om vi må få resterne af pap og lim fra iNANO’s arrangement.   

Bestille mad, og hør om der er noget, der skal varmes (da vi ikke har nogen ovn) 

Hjalte: Lav facebook event, og PR mail (Ole Rømer) husk link til tilmelding.  


