
Referat d. 05-11-12 

 Evaluering af J-dag: 

Folk var glade, også andre end folk fra nano. 

Det var meget passende med sluttidspunktet.  

Alt pant er blevet leveret tilbage.  

Der er lavet en liste over hvem, der skal gøre hvad til fredagsbaren. Blev dog ikke sat i virke denne 

fredagsbar, men bliver sendt rundt på mail når den er helt klar. 

Næste gang der skal købes dug, skal der købes en to cm bredere dug. 

 Der skal gives instruktioner med til special-øllen, dette er at give en bedre service.  

Der er fremover mødepligt for alle, også barcrewet, til barmøde kl. 15.45. Dette skal altid indgå i 

mailen der udsendes. 

Det gav rigtig god stemning med fri J-dags øl. Til J-dag næste skal det måske overvejes om det skal 

være juleøl på flaske.  

Det er vigtigt også at sende fredagsbarsinvitation til phd’erne gerne på engelsk, men det skal 

igennem Trine pt. 

Der skal flere byttepenge til de store fredagsbarer. 

Der skal printes flere ’adgang forbudt skilte’.   

Shakerne var i stykker, men der er sendt en anmodning om nye. 

Long island icetea opskriften skal opdateres / genovervejes.  

Der var problemer med spotify, men det er en gamle uni computer, hvor der ligger alt for meget på. 

Den er langsom og skal evt. formateres via helpdesk eller vi skal søges om en ny. 

Vi har ikke fået feedback fra rengøringen. Vi skal fremover være ekstra påpasselige med 

opstillingen for væggene tager i mod ALT! 

Vi mangler nøgle til toiletpapirsholderne, og der skal fra start lægges en ekstra rulle papir samt en 

ekstra pakke papirshåndklæder ud på toiletterne.  

Der var ikke adgang til teknikrummet, hvor vi skulle styre lyset. Det vil også være en god idé med 

adgang til en palleløfter.  

Der skal til sidst på aften laves et tjek på spiludlånslisten.  

Der skal sættes en prisliste op til barcrewet, så vi selv kan se hvad de forskellige øl koster.  

 Er en god idé at ’networke’ med andre festforeninger, men pt. har vi meget travlt med egne 

arrangementer og vi mangler en alkoholbevilling.  

Generelt skal hjælp til oprydning være bedre.  

 Infomøde med Niels Christian: Interesse fra begge parter om mere korrespondance, der kommer 

info om printere osv. Blev mødt med positiv indstilling overfor Nanorama. De var meget 

hjælpsomme. Kontortiderne for Kaj og Niels Christian er for nanorama ’vejledende’. 

Studiemiljømailen skal sorteres til nanorama relevant og arbejdsmiljøgruppe relevant.  

  Intro til hus arrangement er pt. Fredag d. 23-11-12. Nanorama holder fredagsbar bagefter. Evt skal 

der være et oplæg fra nanorama, hvor vi kan fortælle, hvem vi er, og hvad vi står for. Der kommer 

også rundture. 

 Fredagsforedrag: Måske er 45 min. for lang tid at holde foredrag i, det skal evt. kortes ned, så det 

bliver mere overskueligt for foredragsholderne at forberede det. Evt 2 foredragsholder med 20 

min. oplæg. Måske mere fokus på bachelorprojekter, og hvad de enkelte grupper arbejder med. Evt 



foredragsholder kunne være phd’er men de vil gerne have ’betaling’ for det, evt. nogle timer, på 

den måde for de også formidlet, hvad det er, der foregår i grupperne. Problemet kan være at det 

bliver for teknisk, hvis de fx tager deres kollokvium. Men samtidigt skal vi have foredraget til at 

spænde bredt, da det er for alle studerende. Måske skal man rette de enkelte foredrag mod 1-2års, 

3-4års osv., hvilket så skal annonceres i mailen.  Det er stadig vigtigt at få første års med, så de har 

en idé om ’hvad kan du blive’. Det ville være en god idé at have en sparringspartner, at snakke med 

om foredragene. Evt. skal vi høre, hvad de gør på kemisk institut, hvor de har mere succes med 

deres foredrag. Måske skal vi have inano med indover vores forslag, så vi kan få noget feedback. 

Sigter mod en deadline der hedder Q3, så vi kan have et godt ’produkt’ at relancere.  

 T-shirts: Vi er løbet tør for nogle T-shirts størrelser. Måske der skal købes nye, så den næste 

bestyrelse også kan få T-shirts i den rigtige str. Nanoramas eget budget er ikke pt til nye T-shirts. 

Evt. skal der tages fat i sponsorer eller inano. Vi beholder det prøvetryk der er på.      

 TIMINI: Der skal ske noget i udvalget. Maria og Kirstine finder en dato 

 Vinsmagningen: Vin er modtaget. Jeppe påtager sig at sætte vin på køl. Maria og Kirstine sørger for 

bordopstilling og brød. Der skal stilles vand- og vinglas til rådighed, de lånes fra inano. 

Der udsendes en mail på dagen til alle de tilmeldte. Alle fra bestyrelse mødes kl. 19 

 Hyttetur 2013:  

Der skal findes en dato i september og en hytte. Forslag til dato er weekenden d. 20-22 september 

2013. Anders skaffer en hytteliste. Maria kigger på hytter. 

 Udlån af fadølsanlæg bliver ikke aktuelt alligevel.  

 Julefrokost: Billetterne skal sælges med vafler. Senest frist for køb er en 1 uge før. Kirstine og Trine 

låner et vaffeljern. Vi hører Jørgen ad med en julefrokostmenu med udbringning og deadline til 

antal kuverter. Der skal snarest sende PR mail om billetkøb. Kristian skriver en mail, når han har 

hørt fra Jørgen.  Der bliver udklædning og uddeling af øl af formand og næstformand.  

 Evt: Observatorieturen er ikke blevet til noget endnu, vil skal høre dem ad, hvornår der er noget 

’specielt’ at se. Det ville være et godt månedens arrangement i december, Hjalte hører ad. 

Kan dette ikke lade sig gøre, laver vi et julehyggearrangement (dette gøres alligevel).  Hvis vi pynter 

nano huset kan det være inano vil sponsorere pap.   

Inanosjulefrokost: Vi mangler info.  

Nissepiger og nissedrenge skal ’bestilles’ i december!  

Vi skal have repareret det ene hjul på vores barelement, dette kan gøres samtidigt med maling og 

påsætning af klistermærke. Når vi får vores rum, laver vi en arbejdsdag til rummet og diverse ting.  

Vi har meget fadøl til overs, de bliver solgt på fredag d. 9-11-12 kl. 15. Det er kun de to fadølsanlæg, 

der skal tages ned.   

Betaling til TK-øl til Casper. 

Formanden fra TK forslog en fest kun for bestyrelser.   

Opdatering fra fodboldbar: overskud på knap 200kr.  

Krydslistemail sendes ud i aften, og skal betales inden for uge.  

Det skal tages hensyn til at fadøllene skal være på 0,4 L. 

Vi fastholder ordningen med at TA betaler spotify og kasserer betaler herefter TA.  

Der skal evt. virgindrinks på drinkskortet.   

Der skal måske indkøbes sukkerfricola og danskvand.  



Forslag om 2 forskellige drinkskort til hhv. kort og lang bar. Der skal overvejes, om der kun skal 

sælges en slags fadøl eller kun fra ét anlæg.  

Michael kan købe resterne af materialerne fra barelementerne til indkøbspris. 

Hjul på sækkevognen er skævt, er pt. ikke et problem.  

Julegaver: Sidste år blev der givet til rengøringsfolk og kontorfolk. I år: Torben, Kaj og Peter. Budget 

på 150-200 kr. Torben skal have øl.  

 Maria har snakket med nyt pizza sted, priserne er det samme. Må skulle pizzaudbudet også 

ændres. 

Decemberkonkurrence, hovedet skal lægges i blød til næste gang.   

Forslag om afstemning om nye specialøl på facebook.  

 

 

Kirstine: Trine inano skal spørges om, vi kan sende en mail til hende med fredagsbarsdatoer, som 

hun så sender videre, så vi får kontakt til alle. Sørge for bordopstilling og brød til vinsmagning. 

Sørge for at få hjælp til at sende mail ud på dagen til vinsmagning. Sørge for vaffeljern. Byttepenge 

til fadølssalg på fredag. Undersøger hvilke drinks man kan lave virgin.  

 

Kristian: Finpudse opgavelisten til fredagsbarerne (spiludlån). Der skal skaffes en nøgle til 

toiletpapirsrullerne. Få skaffet en b-nøgle evt så vi kan få adgang til en palleløfteren. 

Sende adgangforbudtskilte til Trine.  

Sende mail omkring studiemiljø.  

Der skal tages fat i Jesper Unna (FURO) 

Høre Jørgen ad med julefrokost menu og deadline.  

 

Anders: Arbejde videre med fredagsforedragene (ideerne står i referatet). Skaffe hytteliste.  

 

Trine: Printe og laminere flere ’adgang forbudskilte’, samt et toiletskilt. Låne vaffeljern. Sælge øl på 

fredag. Undersøge hvilke drinks vi kan lave virgin. 

 

Maria: Sende mail adr. til Trine. Sørge for bordopstilling og brød til vinsmagning. Kigge på hytter. 

Sælge øl på fredag. Tænde fadølsanlæg fredag morgen. Undersøger julegaver til inano. Hører nyt 

pizza sted om leveringstid og pris mm.  

   

Hjalte: Opdatere kalender med senest billetkøb. Høre ad med observatoriet. Pr mail: Der bliver 

solgt øl på fredag til 10 kr. og glemte sager.  

 

Casper: Sende mail med kontonr. og beløb fra ’skylder-øl’  


