
Referat d. 10-01-2013 
 
Til stede: Mikkel, Kirstine, Anders, Casper, Maria, Kristian, Ubonrat og Trine 
 

1. Planlægning af næste bar 
 
Eksamensperioden slutter fredag d. 25. januar så det bliver den først kommende fredag efter dette. 
Altså d. 1. februar. 
Bordfodboldbordet er kommet så det skal op.  
Projekter og lærred er kommet.  
Wii konsol kommer forhåbentligt inden baren. 
Anders har dansespil til wii, vi kan låne og der kan evt. laves en dance off.  
Lang bar, fest bar. 
Vi mangler stadig alkoholbevilling, og den skal gerne være i hus inden. Kristian forventer, at den er i 
hus inden den 1. februar.     
 
Det vil være en god ide at pakke wii væk på et tidspunkt, så baren er delt op i fest og spil. (evt. 
omkring kl. 21) 
 
Slut kl. 02 
 
Der skal PR mail ud, som skal omhandle vores nye ting, og her skal det nævnes, at det er fra Tuborg 
fondet.  
 
Der skal være en ansvarlig for turneringerne:  
 
Dans: Kirstine og Anders 
 
Bordfodbold: Mikkel og Maria. 
 
Folk skal gerne melde sig på før baren ved at sende en mail til Maria.  
 
Der må ikke skrives ud om bordfodbold og det andet, før det er bekræftet, at vi får wii og et 
klistermærke til bordfodboldbordet inden baren, så det må benyttes. 
 

2. Fredagsbarfrekvens 2013 
 

Vi vil gerne holde bar/fest 2 gange om måneden, så der også er plads til andre arrangementer.  

 
3. Lægge kalender for 2013 

 
Festen d. 12. april: her vil vi gerne lave noget kasino lignende.  
Fødselsdagsfesten: Det kunne være fedt at hyre en kok eller lign. til at grille.  
15. februar: Filmaften, der skal laves afstemning på Facebook om hvilke(n) film, der skal ses. 
Arrangementet skal være med aftensmad på en måde.  
 
d. 19. april kunne være en mulighed for ølsmagning.  
 
Tækkerstafet: Rasmus skal høres ad om han har lyst til at stå for det igen.  Nanorama giver øl og 
pølser. 
 
Fremover vil det være en god idé at lægge beskrivelser ind i vores kalender.  
PR skal oprette alle begivenhederne på facebook. Men først når det er clearet med iNANO. 
 
Vi har planlagt arrangementer et halvt år frem. Undtagelse er julefrokost: 29. november, der skal 
bestilles mad i matkant i god tid! 
 
Der skal bookes nissepiger til J-dagsevent.   



 
4. Brugerundersøgelse 

iNANO vil gerne have, vi laver en brugerundersøgelse omkring det nye hus.  

Der skal laves et spørgeskema, det er Maria og Kristian.  

Det skal sendes rundt.  

 
5. 4F opdatering (forhåbentlig) 

Vi har ikke hørt noget om vores alkoholbevilling.  
 

6. Tuborgfondet 

Der skal sættes klistermærker med Tuborg på alle de ting, vi har fået fra Tuborgfondet. Nævnes fx 

bordfodboldbordet i PR mail, skal der i sammenhæng skrives at Tuborgfondet har sponsoreret dette.  

Der kan også komme et punkt inde på hjemmesiden, der hedder Tuborgfondet.  

Der står i det brev, vi har fået, hvilke ting der skal logo på.  

Man kan evt købe papir med klister på, som kan printes direkte på.  

Kristian og Trine står for dette.  

Tuborgfondet skal høres ad om de ting vi har bestilt, men ikke fået. 

Ting fra Tuborgfondet:  

Bordfodboldbord 

Lærred 

Projekter 

Wii, spil og tilbehør 

Terrassevarme 

Gasgril 

’Telt’ 

  

7. Karnevalsfesten 
Nanoramas dramaqueenister. 
Vi skal alle være prinsesser. PINK leggings, lyserød tylskørte, diademer. 
Trine, Ubonrat og Maria syer tylskørter.   
 
 
Der skal skrives til TK med vores valg!  
 
Den 18. februar er der møde igen.  
 
 

8. Julefrokost 

Der er fundet dato. 29 november 2013 

 
9. Coverbillede til facebook 

Det skal tages på et andet tidspunkt, for alle skal være med.  
Mandag d. 14.  kl. 14 
 

10. Eventuelt 
 

Indkøb til køkkenet iNANO: 2 kogeplader, elkedel, miniovn, et par gryder (3L og større), en pande, 
ildfastefade, køkkenknive, grydeske, grilredskaber, skærebræt. Der skal snakkes med Andreas om, hvad 
han præcis har tænkt med fællesspisning, og så kan der udarbejdes en færdig liste. 
  
Pengeskab kunne på sigt være en god idé til alle byttepengene. Det skal ikke være før, vi har et rum, der 
meget gerne må kunne låses.  Det kan fås til omkring 200-300. 
 
Gulvvask: Der skal nok anskaffes nogle flere/andre ting til gulvvask for at lette arbejdet, eller udarbejde 
en aftale med rengøringsdamerne. Store baljer med hjul. 



 
Baren: Klistermærker + hjul. De sidste ting skal ordnes, der laves en arbejdseftermiddag/aften d. 26/01. 
Bestyrelseshyggeudvalget står for planlægning. 
 
 
Opdatering omkring baren fra d. 19, overskud på 900kr. Men optællingen stemmer ikke helt overens 
med forventningerne, nogle ting er der pludseligt mere af efter baren end før baren. Nyt system med nyt 
ark blandt RA, formand, kasserer. Anders laver det næste nye ark.  
Der skal altid holdes barmøde, og hvis barcrew ikke er der til tiden, kan de ikke stå i bar.     
 
Der skal laves dropbox. Det gør Casper 
 
Julefrokost overskud efter afslag i prisen på maden er omkring 9300 kr.  
 
Nyhedsbrev: Nanorama ser lige nu nyhedsbrevet igennem og sætter relevante ting ind på 
facebookgruppen. Men det er bedre, hvis det bliver sendt rundt på mail. Der skal vælges en ansvarlig, 
det blev Trine. 
Åbenthus er bl.a. blevet annonceret i nyhedsbrevet.  
Det skal med i undersøgelsen om folk gerne vil modtage brevet.    
 
Det begynder at blive et problem at vi ikke har noget rum. Men der kan ikke gøres mere, end der 
allerede gøres. 
 
Fredagsforedrag: Der er ikke sket ret meget, men det skal der i år. Det kan der snakkes om på vores 
arbejdseftermiddag.  
 
Superbowl: Der er mange studerende, der gerne vil se superbowl, det er oplagt at lave et nanorama 
arrangement, når vi har lærred. Der skal snakkes med Rasmus og Jeppe, det kunne være en mulighed 
at se kampen i nanohuset. Trine er mellemled.  

 
 

 

TO DO: 

Kristian: Bestille øl, sodavand, kulsyre, rensevæske og ting fra Metro. Køb nye glas.  Booke nissepiger, 

snakke med matkant(måske længere ud i fremtiden).  Brugerundersøgelse. Stå for klistermærker.  Høre ad 

om nye rengøringsting. Opdater med alt økonomi, få kvitteringer fra Kirstine. Annual Report. 

Maria: Sende mail ud til Barcrew. Lave turneringsplan. Tjek at foyeren er ledig (Send mail til Trine om vores 

datoer er ok). Lave brugerundersøgelse. Snak med Andreas om køkken.  Skrive indlæg til Annual Report. 

Hjalte: PR mail omkring næste fredagsbar og kalender. Oprettet facebook events når vi har fået grønt lys 

fra iNANO.  

Anders: Lave turneringsplan. Lave nyt ark til optælling. Prøve at danne overblik over foredrag før 

arbejdsdagen.  Kigge efter kasser til rummet.  

Mikkel: Lave turneringsplan. 

Kirstine: Lave turneringsplan. Tage tuborgfonds papir med op på uni eller sende det til Trine. Sende 

bekræftelse til Kristian med de ting, der er bestilt men ikke kommet. Snak med Andreas om køkken. Give 

Kristian Carlsberg kvitteringer.   



Trine: Klistermærker Tuborgfondet. Skrive mail til TK. Nyhedsbrev. Snakke med Rasmus og Jeppe. 

Arrangere arbejdseftermiddag.  

Casper: Oprette dropbox med mapper fra aula.  Arrangere arbejdseftermiddag.  

 


