
Nanorama-møde 18.04. 12 
 

1) Evaluering af Forårsfesten 

  Lukkede senere (ca. kl. 00.30) end planlagt  

 God stemning, mange mennesker  

 Oprydning tog lidt lang tid 

 Tingene skal stå bedre (fylde mindre) i rummet 

 Skrald skulle stå inden for døren – ikke smides i containeren 

 Inden næste fest skal alle se, hvordan ting står i rummet + kende koden 

 Solgte 16 kasser øl foruden special-øl  

 Bobby var god, flotte plakater 

 Ingen billeder blev taget – kunne have været en god idé  

 

2) Tækkerstafetten   

 Går i gang kl. 10 – vi mødes der kl. 08.30  

 Pelle skal sende link ud om hvor, det er henne  

 5 hold tilmeldte – ét af dem er et mix-hold 

 Pelle skal finde en grill 

 Rasmus køber øl og pølser 

 Michael tager et kamera med 

 Rasmus finder ud af noget med T-shirt, som folk kan løbe i  

 

3) Fødselsdagsfest 16. maj 

  Rasmus snakker med rengøring 

 Maria laver plakater – ca. to uger før  

 Maria sender e-mail rundt – senest to uger før 

 Michael sender mail rundt til bar-crew 

 Vi mødes kl. 14.00 foran rummet med anlæg og køleskab 

 Festen lukkes ca. kl. 02.30 

 Kristian sørger for kransekage 

 Vi laver noget loungeagtigt i modsat side af baren 

 Dresscode: se tidligere referat  

 

4) Anton Frisk 

  Vi venter på svar  



 

5) 4F 

  Vi venter på svar 

 

6) Fredagsforedrag 

  Datoer: 27. april og 11. maj 

 Peter booker lokaler og finder foredragsholdere.  

 Forslag: folk fra erhvervslivet som foredragsholdere. Venter til efter sommerferien 

 

7) TIMINI (exchange og Buckyball) 

  Seneste frist for tilmelding til exchange før 1. juni 

 Mandag 10. sep.: bestyrelsen inviteret til gallafest – buckyball – hos TIMINI. Vi skal selv betale 

tur/retur.  

 Michael sender Buckyball-invitation videre.  

 

 

8) Gaver til rengøringspersonale 

 Kurve 

 Mødes mandag kl. 8.00 foran nano3  

 

 

9) Nye vedtægter  

 § 4 stk. 6.2 – det kunne være en god idé, hvis suppleanter vælges for et halvt år frem for et helt (1 

periode frem for 2).  

 § 5 stk. 4 – forslag til ændring: er involverede parters accept samt flertal nok? 

 § 6 stk. 2 – den først tiltrædende suppleant er den, der får flest stemmer ved generalforsamlingen. 

Ved stemmelighed afgør bestyrelsen eller suppleanterne det internt.  

 § 7 stk. 1 – overvej i tilfælde af underslæb 

 

 

10) Uddannelsesudvalg 

 5 personer valgt til udvalget – 4 + Michael 

 

11) Evt. 

 Kamera til nanorama 

 Gør anlæg lettere at transportere på asfalt m.m. 

 Dokument på facebook-siden, hvor folk kan komme med forslag til arrangementer  

 Kristian er hjemmesideansvarlig person – sender e-mail til Rebecca 

 



 

 Møde inden fødselsdagsfest: 

- Mandag 7. maj kl. 16.00 – fysisk fredagsbar 

- Michael sender dagsorden ud.  

- Maria har kage med.  

- Kristian skal have trykt T-shirts inden næste møde.  

 

Opsummering:  

Alle: Mødes mandag kl. 8.00 foran nano3 for at aflevere gaver til rengøringspersonale. 

Michael: Tager kamera med til tækkerstafet, sende mail rundt til bar-crew ang. fødselsdagsfest, send 

bucky-ball-invitation videre, send dagsorden rundt inden næste møde 

Kristian: Kransekage til fødselsdagsfesten, sende mail til Rebecca: hjemmesideansvarlig, få trykt T-shirts 

inden næste møde 

Pelle: Sende link rundt om, hvor tækkerstafet foregår, finde grill til tækkerstafet 

Rasmus: Købe øl og pølser til tækkerstafet, finde ud af noget med T-shirts til tækkerstafet, snakke med 

rengøring ang. fødselsdagsfest 

Peter: booker lokaler til fredagsforedrag og finder foredragsholdere 

Maria: Laver plakater og sender e-mail rundt ang. fødselsdagsfest – senest to uger før, kage med til næste 

møde 


