
 

Nanoramamøde 03.09.12 
 

 

1. Første fredagsbar 

 Kristian, Michael (og evt. Casper, Maria og Kirstine) holder fredagsbar 14/9, hvis 
vejret er godt  

 
2. Cocktails m.m. 

 Michael sender dokument rundt med forslag og priser. 

 Tonic er fluorescerende – skal vi have UV-lampe?   

 Vi afprøver nye drinks 13/9 eller 20/9 (torsdage). Michael laver doodle. Alle skal 
svare på doodle inden på fredag. Lyd i foyeren testes i foyeren ved samme lejlighed. 

 
3. Planlægning af resten af året (kalender) 

 12/10 + 19/12: Kort fredagsbar inden hhv. TK-fest og revy.  

 J-dag (2/11): Særlige tilbud fra Carlsberg undersøges. Alt efter tilbud holder vi vild 
fest eller kort fredagsbar. 

 16/11: alm. fredagsbar 

 Norge til DK: 6/11-13/11 (står til diskussion). Vi kan evt. holde bar 9/11 mens 
nordmændene er her. 

 30/11: Julefrokost 

 Fredagsforedrag: før fredagsbar (12/9, 2/11, 16/11), flaskeøl kan serveres i krus. 
Peter skal planlægge fredagsforedrag for resten af året (med undtagelse af 
december) snarest muligt. 

 
4. Hyttetur 

 Rasmus giver Maria besked om, hvem der er tilmeldt fra 2. årgang, så hun kan få 
dem til at sende mail til Just. 

 Lidt over ½ kasse pr. mand. Tilladt selv at tage alkohol med. 

 Michael kontakter busselskab, for at høre, om alt er ok. 

 Rasmus finder tutor-kogebog. 
 
5. Fest d. 28. september 

 Mødes kl. 13.00 (midlertidigt tidspunkt) 

 Kaj kontaktes, så vi ved, om der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på. 
Det gør Michael. 

 Fest starter kl. 16.00 

 Live musik? (maks 1000 kr.) Michael spørger tir na nog-Andrew. Casper spørger 
Anders Voldum. Tid: 2x45 min.   

 Hvad har vi (krus m.m.)? Tælles op af Peter, Rasmus og Casper. Overskuelig inventar-
liste af alt laves. 

 Michael skriver til bar-crew. 
 
6. Maling af baren 

 Baren har fået grunder. Den skal males minimum 2 gange inden 14/9. 

 Michael tager pensel med og maler baren sammen med Kristian. 



 Vi skal have ”klister-loft-lampe” i baren. 
 
7. Evt. 

 Møde for alle på onsdag 17-18.30 med SciTech-rådet. Michael sender mail videre. 

 Møde med Nick torsdag ang. Big City Life. Foyeren i den nye bygning (evt. kl. 14.30). 
Michael sender mail rundt, når han har snakket med Nick. 

 4F-sagen er i fremgang. 

 Michael kigger på papirsflytning (CVR). 

 Casper træder til som teknisk ansvarlig mens Pelle er væk. Hans e-mail skal ændres i 
den forbindelse.  

 Jeppe og Kirstine får log in til hjemmesiden af Rebecca Thostrup. 

 

Opsummering:  

 

Alle: Kommentér drinks-liste; svar på doodle om drinkssmagning inden på fredag 7/9; hvis du kan: 
møde onsdag 17-18.30 med SciTech-rådet; møde med Nick torsdag (hvis du kan)  

 

Michael: Fredagsbar 14/9; laver doodle til drinkssmagning; kontakter busselskab ang. hyttetur; 
kontakt Kaj ang. fest 28. sep.; spørger tir na nog-Andrew om pris m.m. ang. fest 28.; skriv til bar-
crew ang. 28/9; maler bar; send mail videre fra SciTech-rådet; send mail rundt med tidspunkt for 
møde med Nick; papirsflytning (CVR) 

 

Kristian: Fredagsbar 14/9; maler bar;  

 

Peter: Planlægger fredagsforedrag for resten af året; tæller inventar op + laver overskuelig 
inventarliste.  

 

Rasmus: Giver Maria besked om, hvem der er tilmeldt fra 2. årgang; finder tutor-kogebog; tæller 
inventar op + laver inventarliste 

 

Kirstine: Få log in til hjemmesiden 

 

Jeppe: Få log in til hjemmesiden 

 

Casper: Spørger Anders Voldum om pris m.m. ang. fest 28.; tæller inventar op + laver inventarliste 


