
Nanorama-møde 10.04.12 
 

1) Festforeningsfest  

 Det var fedt   

 

2)  Forårsfredagsbar 13. april 

 Mødes 14.05!!  

 Michael og Maria hænger plakater op kl. 8.00 onsdag d. 11. 

 Kristian – baransvarlig 

 Michael skal lave bar-plan 

 Pelle og Rasmus henter køleskab og anlæg 

 Kirstine og Maria omarrangerer og dækker borde  

 Maria skal sende reminder-email ud (hvori hun reklamerer for band)  

 Special-øl sælges til 20 kr.  

 Maria og Rasmus laver isterninger 

 Peter køber ind - indkøbsliste:  

- Citroner  

- lime-farvede duge 

- balloner i mange farver 

- Grene og blomster  

- Fyrfadslys 

 Michael skal få fat i flere galiano-shots 

 Oprydningsplan kan findes på aula, og Michael sender den rundt. Læses før festen!  

 Casper og Pelle får pant hos Jørgen mandag. 

 Peter skal inden fredag smide glemte sager til genbrug 

 Dresscode: Nanorama T-shirt  afleveres igen onsdag. 

 Evalueringsmøde onsdag 18. april kl. 17.00 – Kirstine har kage med  

 

3)  Fødselsdagsfest 16. maj 

 Kristian skal have styr på band 

 Rasmus snakker med rengøringspersonale – ingen portner 

 Øl- og drinkskort: 

- 5 klip pr. kort 

- 70 kr. for øl-kort, 60 kr. for drink-kort 

- Maria laver dem  

 Kristian skal købe kransekage og champagne (til ca. 80 mennesker – se referat fra sidste møde)  

 Michael skal snakke med fysisk fredagsbar.  

 Michael skal holde tale 

 Dresscode: Jakkesæt og seler!  



 Pelle og Casper skal få styr på musik til festen  

 Tænk over ideer til noget ”Lounge/hygge-agtigt” for Lund-gæsterne 

 

4) Lund/fødselsdagsfest 16. maj 

 Lav nanorama-præsentation: Michael, Kirstine og Kristian 

 

5) Nye inano-bygning 

 Ingen opholdsrum til nanorama, men depot i kælderen 

 Nanorama skal evt. holde fredagsbar hver/ hver anden fredag el. lign. Diskuteres ved senere møde. 

Tænk over det i mellemtiden.  

 Det foreslås, at vi bygger en nice bar med hjul   

 Michael sparker nogen i røven (4F) 

 

6)  Månedligt arrangement 

 Maria, Kirstine og Jeppe står for idéer 

 

7) Tækkerstafet 

 Pelle og Rasmus handler ind m.m.  

 Rasmus skal snakke med Kaj om T-shirts. 

 

8)  Hyttetur i september 

 Busselskab: Peter orienterer sig om priser.   

 Rasmus sørger for tilmeldinger (ca. 50 pladser)  

 

9) Tur til Trondheim 25.-30. september. 

 Short term exchange. 

 Omkring 1100 kr. pr. person. Overnatning er ved privat indkvartering. 

 Michael snakker med Niels Kristian om dato for iNano-fest. 

 Primær målgruppe: 2. og 3. årgang 

 

10) Gaver til rengøringspersonale 

 Kristian står for dette. Til Eva, Anette og Leila 

 



11)  Uddannelsesudvalg 

 Kristian og Michael står for dette.  

 

12)  Vedtægtsændringsudvalget 

 Update ved næstformand: Kristian sender nye vedtægter rundt inden evalueringsmødet 18. april. 

 

Diverse 

 Specialøl fra Århus bryghus?  

 Fælles arrangement fra festforeninger for russerne – møde kommer senere.  

 Sækkevogn er ikke fundet.  

 Kristian sørger for T-shirts til bestyrelse. 

 Salg af rest-T-shirts ved fester. 50 kr. pr. stk.  

 ”Time out”- spillet købes til nanorama.  

 Rasmus (kasserer@nanorama.dk) sender mail rundt til nanorama@nanorama.dk. Hvis ikke den er 

modtaget, melder man tilbage til Rasmus.  

 Paint ball-arrangement i slutningen af dette kvarter inkl. spisning på restaurant.  

Dato-forslag: 10. maj. (Maria, Jeppe og Kirstine finder en dato) 

 Michael luger ud på aula.  

 

Opsummering:  

Alle: Tænke over ideer til noget ”Lounge/hygge-agtigt” for Lund-gæsterne, møde kl. 14.05 i 1. års-

fysiklokaler 13. april, læse oprydningsplan inden forårsfredagsbaren, have nanorama-T-shirt på til 

fredagsbaren og aflevére den igen til mødet onsdag, tænke over fredagsbar i nye nano-bygning.  

Michael: Hænge plakater op med Maria onsdag (11. april), lave barplan til forårsfest, få fat i flere galiano-

shots, sende oprydningsplan rundt, snakke med fysisk fredagsbar ang. fødselsdagsfest samt holde tale ved 

festen, Lave nanorama-præsentation for (bl.a.) gæster fra Lund med Kirstine og Kristian, sparke nogen i 

røven (4F), snakke med Niels Kristian om dato for iNano-fest, uddannelsesudvalg, luge ud på aula. 

Kristian: Styr på band + kransekage og champagne til fødselsdagsfest, lave nanorama-præsentation for 

(bl.a.) gæster fra Lund med Kirstine og Michael, gaver til rengøringspersonale, uddannelsesudvalg, sende 

nye vedtægter rundt inden evalueringsmødet 18. april, T-shirts til bestyrelse.  

Pelle: Hente køleskab og anlæg til forårsfredagsbar, få pant fra forårsfesten hos Jørgen mandag, få styr på 

musik til fødselsdagsfesten, handle ind til tækkerstafet med Rasmus. 

 

 

mailto:nanorama@nanorama.dk


Rasmus: Hente køleskab og anlæg til forårsfredagsbar, lave isterninger til fredagsbar, snakke med 

rengøringspersonale (ingen portner!) ang. fødselsdagsfest, handle ind til tækkerstafet med Pelle, snakke 

med Kaj om T-shirts (tækkerstafet), tilmeldinger til hyttetur. 

Peter: Købe ind til fredagsbar, smide glemte sager til genbrug inden fredag, orientere sig om priser på bus 

til hyttetur.  

Maria: Hænge plakater op med Michael, omarrangere og dække borde ved forårsfredagsbar, sende e-mail 

rundt ang. fredagsbar (reklamér for band!), lave isterninger til fredagsbar, lave øl- og drinkskort til 

fødselsdagsfest, finde dato til paint ball-arrangement med Jeppe og Kirstine, tænke over nanorama-

arrangementer. 

Kirstine: Omarrangere og dække borde ved fredagsbar, have kage med til møde 18. april., lave nanorama-

præsentation med Michael og Kristian, finde dato til paint ball-arrangement med Jeppe og Maria, tænke 

over nanorama-arrangementer. 

Jeppe: Finde dato til paint ball arrangement med Kirstine og Maria, tænke over nanorama-arrangementer. 

Casper: Få pant fra forårsfesten hos Jørgen mandag, få styr på musik til fødselsdagsfesten. 

 

Evalueringsmøde onsdag 18. april kl. 17.00 


