
Referat d. 08-10-2012 

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

 Bestyrelsens T-shirts str. 

Herremodel 510:Hjalte: M, Mikkel: L, Anders: L, Casper: L, Kristian: L 

Damemodel 512: Trine: S, Maria: M, Kirstine: S, 

Det blev besluttet at Maria udsender 2-3 forslag til design af bestyrelsens T-shirts. Der skaltrykkes 

årstal på forsiden under logoet og ’bestyrelse’ på ryggen. Hvor tit der skal trykkes årstal på, er også 

med i Marias udkast.    

 Alle i bestyrelsen skal have en nøgle til nanobygning, den kan hentes ved studentermedhjælpen.  

 Bestyrelsen skal have en rundtur i nanobygningen, depot mm. Folk koordinerer selv hvornår.  

  Der blev taget nye billeder, og de sendes til Kristian.  

 Der var øl tilovers fra FB’s reception. Det blev delt ud gratis, og forløb ganske fint. Folk var glade. 

 Fredagsforedrag d. 12/10-12, Kan Søren Keijting? Der er ikke hørt noget endnu. Anders sender mail 

i morgen tidlig. Hvis ja skal PR reklamere. 

Formatet af fredagsforedragene skal muligvis ændres. Foredragsholderne skal lægge mere vægt på: 

hvad kan jeg blive, hvad kan jeg skrive bachelor om. Måske skal der også være nogle PHD 

studerende der fortæller. Vi forsøger med 4 gange i kvarteret, gerne i forbindelse med de alm. 

Fredagsbarer. Maria sender PHD mail adr. til Anders  

 Sprutordning: Øl, sodavandsaftale med Carlsberg. Kristian og Kirstine holder møde med Eva 

omkring andet alkohol. 

  Fredagsbar d. 12/10-12 

Vi låner projekter af Inano til visning af fodbold. Casper tester i morgen. 

Åbningstid: 16-22’ish.  

Der skal bestilles øl inden tirsdag kl. 16 ,fustager og weissbier. Maria, Casper og Trine bestiller. 

Bestyrelsen mødes kl. 14. Maria og Kristian laver barplan.  

Inano skal meddelelses at der holdes fredagsbar + bestille sandwich + stor indendørskost -> 

Kristian.   

Barcrewlisten skal opdateres, det gør Maria.    

Der skal købes en udendørskost, det gør Maria.  

Der skal købes sprut, Kristian og Kirstine kører i metro eller laver aftale med Eva. 

Kristian snakker med Michael om betalingsaftale med Carlsberg.  

Anders tjekker op på pynt til landsholdskamp og køber noget, hvis der mangler.  

 4f: Peter Taastrup bestod prøven. (Alkoholbevilling)  

 Norge: Guide skal udarbejdes og der skal laves evaluering. Maria og Kristine nedsætter et udvalg for 

at få formidlet SHORT-TERM EXCHANGE historier. Michael skal med ind over. De skal sørge for at 

holde kontakten ved lige. Tjek op på deres besøg hos Inano dato mm. 

 Nanorama online, hjemmesiden skal opdateres. Anders står for dette. Hjemmesiden skal benyttes 

til fx referater, kalender mm. AULA skal lukkes for offentligheden. Det skal undersøges, om vi kan få 

en plads på inanos forside det gør Kristian. Masser af PR for hjemmesiden, så det bliver den 

primære kilde.  



 Udlejning af fadølsanlæg: Teknisk ansvarlig står for dette. Der skal laves faste regler med leje, 

kørselsbetingelser og evt. køb af fustager. Vi ser ved første udlejning (Kaj), hvorledes det passer 

med leje, arbejde osv. Kristian snakker med Kaj. 

  Stort skilte til baren. Anders hører sine kontakter ad. Kristian sender mail med mål.  

 Bestyrelsesrund på inano. Præsentation af bestyrelsesmedlem. Forslag til udførsel? Gøres i Q4. 

Kristian laver doodle over hvornår.  

 Forslag fra generalforsamlingen: Forslag indkøb af spil: nye kort, vildkat, tjek op på terning og 

raflebæger. Trine køber spil.  

 Kontakt til nano i andre byer. Tages op til næste kvarter efter eksamen.  

 Der skal evt. laves et åbent evalueringsmøde/bestyrelsesmøde, for at få feedback på 

arrangementerne.  

 Månedlige arrangementer som fx paintball og næste gang vinsmagning(08-11-12). Nye forslag: 

Poster session, virksomhedsbesøg, INASCON, filmvisning og andre hygge arrangementer. Udvalg: 

Kirstine, Maria og måske Jeppe Dehli. Google Docs offentligt tilgængelig på hjemmesiden til forslag 

til arrangementer.   

 Rasmus, Jeppe og Mathias skal høres ad om sportsudvalg, efter eget forslag til generalforsamling. 

 Til generalforsamlingen var der mange klager over mangler i det nye Nano hus. Her skal også 

nedsættes udvalg med mindst én fra bestyrelsen, så vi kan formidle kritik fra de studerende. Der 

skal oprettes en ny mail, kun til dette formål.   

 EVT.  

Nye traditioner til julefrokosten: Julemand.  

Måske mere fysisk afspærring til fredagsbar.  

Rum til nanorama, Lav oversigt over hvor meget plads vi har brug for. Lav konkrete forslag. Kristian 

måler op.  

Pant skal afleveres i fx føtex. Kristian hører om Carlsberg vil tage det tilbage.  

 Næste møde d. 16 kl. 12. Kristian finder lokale, vi mødes i foyeren.  

 

 

 

Kristian: Uploade nye billeder af bestyrelsen.  

Holder møde med Eva om sprut, laver barplan. 

 Inano skal meddelelses at der holdes fredagsbar. Bestille sandwich + stor indendørskost. 

Der skal købes sprut, Kristian og Kirstine kører i metro eller laver aftale med Eva,  

Kristian snakker med Michael om betalingsaftale med Carlsberg. 

Kan vi få en plads på inanos forside. 

Snakke med Kaj om leje af fadølsanlæg. 

Sende mail med mål på bar. 

Lav doodle over bestyrelsesrunde,  

Høre om Carlsberg vil tage pant tilbage,  

Måle rum op til nanorama og lav konkret forslag.  

Book lokale til næste møde.  

 



Anders: Hente nøgle.  

Rundtur i Nano.  

Sende mail vdr. Fredagsforedrag til forefragsholder.  

Tjekke op på pynt til landsholdskamp og køb noget, hvis der mangler.  

Hjemmesiden: Se punkt nanorama online + google docs, 

Høre kontakter ad med logo til baren,  

 

 

Kirstine: Hente nøgle.  

Holder møde med Eva om sprut.  

Der skal købes sprut, Kristian og Kirstine kører i metro eller laver aftale med Eva. 

Maria og Kristine nedsætter et udvalg for at få formidlet SHORT-TERM EXCHANGE historier, 

Udvalg med månedlige arrangementer + vinsmagning 

 

 

Maria: Hente nøgle. 

Udsende 2-3 forslag til design.  

Sende PHD mail adr. til Anders,  

Test af fodboldudstyr + optælling og bestilling af øl, sodavand kl. 12 tirsdag,  

Laver barplan,  

barcrewlisten skal opdateres, 

 der skal købes en udendørskost. 

Maria og Kristine nedsætter et udvalg for at få formidlet SHORT-TERM EXCHANGE historier. 

Udvalg med månedlige arrangementer + vinsmagning 

 

Hjalte: Hente nøgle.  

Rundtur i Nano.  

Sende mail som PR vdr. Fredagsforedrag, hvis det bliver til noget – hør Anders. 

 

Mikkel: Hente nøgle. 

 

Casper: Hente nøgle.  

Test af fodboldudstyr + optælling og bestilling af øl, sodavand kl. 12 tirsdag.  

Laver leje aftale til fadølsanlæg,  

 

Trine: Hente nøgle.  

Rundtur i Nano.  

Test af fodboldudstyr + optælling og bestilling af øl, sodavand kl. 12 tirsdag,  

Købe spil 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


