
Referat 03-12-12 
 
Til stede: Kristian, Anders, Kirstine, Hjalte, Mikkel, Maria, Casper og Trine. 
 

1. Julefrokost evaluering. 
God fest, men ikke nok mad.  
Der er blevet klaget over gulvvask efterfølgende. iNANO forslår en aftale med 
rengøringspersonalet. Men da dette er første gang, der er blevet klaget, vil vi vente med at 
arrangere en aftale. Normalt plejer gulvet også at blive rengjort igen mandag morgen.  
Der var ikke nok, der mødte op til det aftalte tidspunkt for opstillingen. Det skal være bedre! 
Der var ikke mad nok, men kvaliteten var god. Ikke alle fik kød. Det fungerede med 
vegetarmaden. Dog var det bedre end sidste år, også med mængde.  
Næste gang der skal bestilles mad, skal vi forhøre os om mængder, så vi kan sikre os der 
er nok.  
De kommer og henter service i morgen. Kirstine sidder i foyeren mellem kl. 10 og 14.  
Rummet er ikke talt op endnu, men vi regner med et lille overskud. Vi har omsat for 
omkring 16.000 kr, uden madbilletter. 
Til store oprydninger kan det være rart med flere til hjælp med oprydning. Vi skal have fat i 
gummihandsker.  
Generelt var der god stemning, der var besøg fra @lkymia, FFB. VI kunne sagtens have 
holdt baren åben længere, der var folk nok.  
Der manglede en ordentlig playliste, det skal ordnes inden næste gang.  
Der var tyveri under festen, hvilket var meget beklageligt.  
Mandelgaven var en succes.  
Til næste kan vi måske købe 5 ekstra billetter til de langsomme, i år kunne vi godt have 
solgt dem. 
 

2. Tilbagelevering af øl 
De hentes på torsdag mellem kl. 9-11. Kristian hjælper med at køre det ud, og kan være 
her fra 9-10. Hvis ikke hentet inden kl. 10 kan Trine komme ned og hjælpe  
Vi beholder flaskerne, men sender juleøl på fad tilbage. Så vi kun har pilsner på fad. 

3. Tuborg Fondet 
Vi kommer til at vente på et nyt bordfodboldbord, men vi kan få leveret et med buler i 
enderne inden jul. 
Vi har fået oprettet en konto i banken, så vi kan benytte pengene fra Tuborg Fondet.  
 

4. Møder mandag/tirsdag  
Der er karnevalsfestmøde i dag, og møde i tutorforeningen i morgen.  
Vi skal være repræsenteret,  
Karnevalsfesten: Casper, Kristian og Kirstine møder op. 
Tutor: Anders og Maria.  
Vi vil rigtig gerne hjælpe med problemstillingerne som tutorforeningen har fremlagt, vi kan 
evt. overtage noget af rushyg osv. Det vil også fremme vores forhold til russerne, og vi har 
fået gode faciliteter med foyeren.  
 

5. Eventuelt 
 
- Bar d. 19-12-12 
Starter kl. 16 
Revyerne starter kl. 18, festen starter mellem 21-22 
Hele bestyrelsen behøver ikke at være til stede.  
Vi lukker kl. 21. 
Vi vil gerne servere æbleskiver og gløg, men vi mangler en ovn og en kogeplade.  



10 kr. for 3 æbleskiver og et glas gløg.  
Der skal købes nissehuer til barcrew. 
 
- Forslag om at holde noget den første fredag i kvarteret, fx en form for madkonkurrence. 
Det kan tages op i januar. Bollekonkurrence, sammenskudsgilde eller lign.  
 
- Møde omkring de næste mange fredagsbarer og dato for stor fest. Der er en god ide 

med planlægning langt frem i tiden.  
- Hjul til barelementerne er stadig i stykker, den ene kan ikke flyttes uden palleløfter.  
- Pizzastedet Torino, yder god service, men kvaliteten er måske ikke så god. Der skal 

være kvittering for pizzaerne.   
- T-shirts er der ikke blevet hørt videre om.  
- Ole Rømer tirsdag d. 11/12. Der skal sendes PR mail ud, sidste dag for tilmelding er d. 

8-12-12 
- De to der hjalp med oprydningen til julefrokosten, de får en plade chokolade som tak for 

hjælpen, da vi ikke havde sandwich 
 
 
TO DO: 

 

Kristian: Køre øl op torsdag, få billede af bordfodboldbordet. Skrive til afhentning at vi er her mellem kl. 10-

14. Karnevalsmøde. Holde øje med Ole Rømer tilmelding. 

Trine: Afhentning af øl. 

Maria: Karnevalsmøde. Æbleskiveskilt, sende link til Hjalte. Holde øje med Ole Rømer tilmelding.  

Anders: Tutormøde 

Kirstine: Tutormøde, købe en kogeplade, nissehuer, undersøge hjul til baren, købe gummihandsker, købe 

chokolade til de to der hjalp med oprydningen.   

Casper: Karnevalsmøde 

Hjalte: PR mail: Ole Rømer, og sidste fredagsbar( med æbleskiver)!  

 


