
Referat d.19-11-12 

1. Evaluering på fredagsbaren 
Godt besøgt i starten men mellem 20-22 var det småt med mennesker. Men økonomisk set kunne 
det godt betale sig at holde åben. Godt med økologisk citron, mælken behøver ikke at være 
økologisk.  
Det gik godt med opstillingen, og der var hjælp nok. Det fungerede godt med området foran baren, 
så folk sad mere samlet.  
Der var overskud for denne fredagsbar ca. 1500kr.  
Der var ikke tjekket op på plastkrus, derfor blev disse købt lidt dyrere end det plejer. 
Isterningemaskinen var god, da den først kom i gang.  
Hjulene på vores barelementer er nu gået helt i stykker. Der skal indkøbes nye, som kan holde til 
mange flere kilo, så vi stadig kan have vores ølkasser i elementet. Midlertidigt kan vi nøjes med 
færre kasser nede af gangen. Der skal indkøbes hjul hurtigst muligt!  
Fedt at vi fik pizza hurtigt fra det nye sted, men kvaliteten var ringere.  
Folk havde selv taget initiativ til at tage bestille pizza, hvilket gjorde det svært at få samlet de 10 
personer der skulle være.  
Casper prøver at høre Vesterbros pizza.  
Vi prøver at køre med det andet sted en gang til, denne gang med større udvalg af pizza.  
 
 

2. Hvordan man ikke skal gøre når man bruger isterningmaskinen 
Man må ikke ændre str. undervejs eller tage den fra stikkontakten.  
Man skal huske at hælde vand på og tage isen op løbende, så der dannes nyt.  
Til næste barmødet bruges der lige 5 min på visning.   
 

3. Studiemiljømails 
Der har været mail omkring: 
Flere fredagsforedrag, hvilket vi arbejder hårdt. 
Temafester eller generelt flere arrangementer, der gør det til mere end ’en bar’. Vi har brainstormet 
og det bliver sat i værk til næste fredagsbar. 
 
 

4. Planlægning af julefrokost 
30 -11-12 
Vi bestiller mad ved festkongen til 99kr per person. Brød og smør er gratis v. 50 personer. Speciel 
vegetarmenu uden omkostning.  
Vi skal tjekke, at alle har billetter. Liste med studiekort nr. navn og krydsboks. 
Billetterne skal have numre.  
Vi skal være opmærksomme på antal pladser, der er ca. 125 stole og vi skal bruge nogle af bordene 
 
Vi sælger billetter onsdag, torsdag, fredag i foyeren.  
Onsdag: 12-14 Kristian, Mikkel 
Torsdag: 12-14 Kirstine, Kristine 
Fredag: 12-14 Anders, Hjalte, Casper. 
Sælger vafler til 5 kr. og billetter til 100 kr.  
 
Pr mail: husk studiekort nr. pris 100 kr. og der kan købes vafler til 5 kr.  
 
Opstillingen skal starte 4 timer før.   
Dørene åbner kl. 17:45 
Barmøde kl. 17.30 
Maden serveres 18.30 
Festen slutter kl. 02 
Vi sælger alle slags øl, men kun 1 af hver på af gangen, og husk at stoppe tidsnok med at sætte nye 
fustager på. 
Vi skal have masser af barcrew.  
Bestyrelsens drenge skal benytte dresscoden.  



Køkkenets service ikke plastik, der skal derfor vaskes op i løbet af aftenen. Der skal være to ædru; 
Kirstine og Maria, indtil maden er ryddet væk igen.  
Der skal købes snaps, små flasker er gode. De koster ca. 65 kr. sælges til 70 kr.  
Snapseglas skal hentes i baren.  
 
Julepynt:  
Noget kan genbruges fra J-dag. Anders tjekker rummet. 
 

5. PR omkring introarrangementet 
Nanorama har ingen rolle til arrangement, men vi skal annoncere det og vores fredagsbar. 
Der bliver en 45 minutters info om bygningen og studiet efterfulgt af pubquizbar. 
Foregår i nano aud.   
Der skal stå i mailen, at der er gratis kaffe og kage.   
Der skal stilles op kl. 14.  
Vi lukker fredagsbaren kl. 22 
 

6. Ole Rømer 

Vi har ikke hørt fra iNANO om bus, dette skal der rykkes for.  

Tilmeldingen udskydes til næste uge. 

 
7. Eventuelt 

Vinudlevering sker tirsdag mellem kl. 15 og kl. 17. Kristian eller Casper hjælper. 
Til kort bar: Vil det være en idé, at ikke hele bestyrelsen behøver at være tilstede, Kristian har liste 
over hvem der kommer d. 23-11-12 
 
Næste møde:  Mandag d. 26-11-12 kl. 14.15 

  

 

Maria: Pubquiz, liste til billetsalg. 

Trine: Pubquiz (fagligt, pokémon osv.) Billetter. 

Kirstine: Købe præmie til Pubquiz, købe ind til vafler (100stk), sørge for bytte penge til billetsalg.  

Casper: Høre Vesterbros pizza. Blev enig om dresscode på mail. 

Kristian: Hør om vi må bruge tavlen. Blev enig om dresscode på mail. Find ud af hvor mange stole vi har i 

foyeren. Ryk for bus til Ole Rømer. Få styr på hvordan dørknappen virker.  

Hjalte:  

Pr mail: Julefrokost billetter: husk studiekort, pris 100 kr. og der kan købes vafler til 5 kr. Meld ud at der er 

begrænset antal billetter efter først til mølle. Hvis folk ønsker vegetar menu, bedes de sige det ved køb af 

billetter.  

 Send evt. mailen rundt til bestyrelsen, så vi kan se hvad du har skrevet. 

 

Pr mail: Introarrangement skal i mail for sig selv. 

Der bliver en 45 minutters info om bygningen og studiet. 
Foregår i nano aud.   
Der skal stå i mailen er der er gratis kaffe og kage.   



 

 husk at fortælle om pubquiz med præmie, Maks antal person pr. hold 6, husk tilmeldingen til pubquiz  sker 

på dagen! 

 

Blev enig om dresscode på mail. 

Anders: Blev enig om dresscode på mail. Tjek op på lagerjulepynt.  

 


