
Nanorama-møde 07.05.12 
 

1) Tækkerstafet evaluering 

 Super fedt  

 Passende med mad (måske mere brød)  

 Én pakke kul havde været nok  

 Rasmus og Pelle skal opdatere tækker-dokument på aula 

 Tidspunkt (8.30) var fint 

 Flere tæpper havde været fint. 

 

2) Fødselsdagsfest 

 Maria sender mail rundt + sætter plakater op (med ”vi kan godt li gaver”) 

 Alle: spørg rundt og hør, om nogen har lyst til at hjælpe med at stille op – de får en øl. 

 Der skal købes sjove dimser til drinks 

 Der skal købes drinksglas 

 Rød frugtfarve til øl 

 Mødetidspunkt: 14.05  

 Indkøb: dug (hvid/ med flag), citroner, snacks, balloner 

 Maria og Rasmus laver isterninger - mange!!!!!!!!! 

 Kristian køber kransekage- og nougatstænger. 

 Pynt: ”tillykke” i A4-papir, balloner, flag  

 Kristian skal snakke med bandet.  

 Maria og Kirstine laver tillykke-bogstaver.  

  

 

3) Anton Frisk  

 Tirsdag: Præsentation af nanorama, hilse på hosts, rundtur i Aarhus (Aros, gamle by, 
godsbanen, botanisk have, shoppe(?), sharks, dyreparken, segworld, teater refleksion). 
Onsdag: Morgenmad i matkant 9-10, Rundvisning i kælderen, snak med lab.-nanoer 45 
min., eventuelt på kemi og molbio, måske steno (Julie kender str), nanobygningen 45 min, 
nanoshow, frokost matkant 12.30-13.00, fest 16.00-sent 
Torsdag: Hjem 

 

Kaj: gode oplæg, iNano-input 

 

4) Paint ball/ fællesspisning 

 Brabrand: 100 kr. pr. person 2 timer og 75 kugler 

 Sponsorering af ekstra kugler: det tages der stilling til på dagen 

 En øl til alle efter paint ball 



 Mødes 15.30, start kl. 16.00 

 Spisning på restaurant Italia kl. 19.30  

 Busplan på facebook-event.  

 Maria sender e-mail rundt 

 Maria laver paint ball-plakat 

 

5) Fredagsforedrag 

 Peter! 

 Danish nano artists  

 

6) Hyttetur 

 Maria sender mail rundt – inden deadline den 13. maj  

 Michael finder bus 

 Næste gang skal vi have egen tilmelding – ikke gennem science joblink 

 Rasmus tjekker hvor mange, der er tilmeldt 

 Alle: sig til folk, de skal tilmelde sig!  

 

7) Trondheim/TIMINI 

 Michael sender mail ang. Buckyball  

 Michael sender mail til nano-studerende ang. exchange 

 

8) Rushåndbogen 

 Fredagsbar holdes hver anden fredag (i hvert fald i starten) – kun med øl. Hør, hvad folk 

siger til generalforsamlingen. 

 Cocktails?  

 ”Abefest” en gang imellem – en gang i kvarteret – med tema.  

 Michaels udkast står vi ved 

 

 

9) SMS 

 Ingen SMS om lukketid – mødetidspunkt i baren aftales inden festen 

 

 

 



Næste møde: Onsdag 23. maj kl. 17.00 i fysisk fredagsbar. Peter har kage med.  

Opsummering af opgaver: 

Alle: spørg rundt om hjælp til at stille op til fødselsdagsfest, opfordr folk til at tilmelde sig hyttetur, 

Michael: Tilrettelæg program for Lundgæster, find bus til hyttetur, sender mail ang. Buckyball, sender mail 

til nano-studerende ang. exchange. 

Kristian: kransekage + snakke med bandet til fødselsdagsfest, tilrettelæg program for Lund-gæster.  

Rasmus: Opdatere tækker-dokument på aula, isterninger til fødselsdagsfest, tjek tilmeldinger til hyttetur, 

Pelle: Opdatere tækker-dokument på aula, 

Peter: Køb ind til fødselsdagsfest, kage med til næste møde.  

Maria: Fødselsdagsfest: sender mail rundt + sætter plakater op (med ”vi kan godt li gaver”) + isterninger + 

”tillykke-bogstaver” med Kirstine. Paint ball: send mail rundt + sæt plakat op. Sender mail rundt ang. 

hyttetur – inden deadline den 13. maj 

Kirstine: Laver ”tillykke-bogstaver” med Maria 

 

 


