
Referat d. 23 / 10 – 12 

 

J-dag 
Kristian har ikke kunnet komme i kontakt med vores kontaktperson hos 
Carlsberg omkring nissepiger og merchandise.  
At købe det igennem elefantporten ville være alt for dyrt. 
 
Vi beslutter at holde J-dag til kl. 00.  
Der skal uddeles opgaver både til opstilling og til oprydning. Kristian laver en 
liste over opgaver, som  skal fordeles på aftenen.  
Der skal skrives til barcrewet om der er nogen, der har lyst til hjælpe med 
opstilling og oprydning, det vil belønnes med en sandwich. 
Isterningemaskineaftalen arbejdes der stadig på.  Der skal laves isterninger, 
Kristian skriver en mail. 
Ubonrat, Maria og Trine pynter baren med snelandskab, gran osv. Inden fredag.  
Bestilling af øl skal ske inden: 30-10-12  kl. 16 og af  Kristian og Anders. 
Invitationen skal udlægges som en fest, med fokus på juleøl. Udlad: andre fester.  
 
 
Vinsmagning: 
Kirstine har udsendt invitation og har forsøgt at sende den til grupperne og 
administrationen. 
Der skal sørges for vand, vandglas og brød af en slags. 
Ubonrat undersøger om der kan bestilles brød gennem inano og eva.  
 
Bar d. 16-11-12 
Hyggebar  
Opstilling af bar skal planlægges, da der er arrangement i foyeren.  
Evt. skal det ske før arrangementet, i hvert fald opstillingen af bar og borde. 
 
Evt: 
Inanojulefrokost: 
Holdes d. 14-12-12. De vil gerne, at vi kommer og sælger øl.  
Timiniudvalget skal i tænkeboks. 
Signaturen i mailen skal også indeholde links til stedet, hvor man kan komme 
med sit arrangementforslag. 
Ole Rømer observatoriet kunne være et forslag til arrangement. 
Kontrakt af fadølsanlæg bliver en ny udgave af den der ligger på aula.  
Besked fra TÅGEKAMMERET: Nanorama skylder en kasse øl for at have skrevet: 
TÅGEKAMMERET med småt og delt. Casper skriver et brev tilbage til dem, og vi 
skal selvfølgelig give øl.  
Klistermærke er work in progress; sort med hvid kant er pt. det bedste forslag.  
T-shirts bliver lavet i næste uge, Maria sender forslag til os.  
Adgangskort er blevet aktiveret.  
 
Kristian: Lave liste med hvilke opgaver der skal udføres til baren.  Høre om 
isterningenmaskinen, udsende mail omkring hvem der skal lave isterninger. 
Undersøge om inano vil sponsorere en bus, hvis vi laver studierelevante 



udflugter. 
Maria: Skriv til barcrewet om opstilling og oprydning.  Pynt. T-shirts forslag skal 
sendes rundt på mail, og der skal oprettes en doodle.  
Trine: Pynt 
Ubonrat: Pynt, finde ud af om vi kan bestille brød gennem inano. 
Kirstine: Modtage vin onsdag. 
Hjalte: Udsende PR omkring J-dag og plakater. 
Casper: Skrive brev til TÅGEKAMMERET. Optælling af rum fredag.  
Anders: Optælling af rum fredag, bestilling af øl mandag.  


