
Nanoramamøde 23.05.12 
 

1) Fødselsdagsfesten 

 Gik godt før fest. Vi var hurtige til at stille op 

 Godt med hjælp udefra 

 Der skal være mere hold i bar-crew  

 Hurtigere ude mht. hjælp til fest 

 Fremover skal næstformand (baransvarlig) lave barplan. Up dateres på aula af Kristian.  

 Michael og Pelle: Pant fra fødselsdagsfest – torsdag 24.05 

 God musik  

 Dårligt fremmøde af gæster (skyldes muligvis ferie og – i starten – TK foredrag)  

 Succes med blandet kransekage. Up dateres på aula: Kristian  

 Staff skal kontaktes før 

 Vi var ikke gode til at rydde op iflg. Leila 

 Oprydning fremover: To mennesker (evt. formand og næstformand) går alt igennem til 

sidst. 

 Maria: send e-mail rundt om glemt mobil.  

 

2) Paintball + fællesspisning 

 Lille bane, men ok.  

 Godt arrangement, god tidsplan. 

 Feedback fra de studerende ang. arrangementer i fremtiden? 

 Underholdning ved spisning kunne være godt en anden gang (hvis vi har et sted for os selv)  

 

3) Hyttetur 

 Vi satser på at leje ved Østjysk Turistbusser som sidste år. Pris: 3000-3500 kr.  

 29 tilmeldte. Rasmus sender mail rundt med liste over de tilmeldte.  

 Alle: Slå til holdkammerater og reklamér for hytteturen. Linket er stadig åbent.  

 Pris: max 300 kr. pr. person.  

 

4) Norge 

 Bestyrelsesmedlemmer, der skal med til Bucky ball:  

- Michael, Kristian, Casper, Peter, Kirstine, Maria.  

 Short term exchange:  

-  5 har skrevet til formanden 

- Alle: Reklamér for turen.  

 



 

5) Efter sommerferien 

 ”Indflytterfest” 7. september 

 Alle: tænk over specielle ting, Nanobar skal være kendt for.  

 Overblik over september:  

Dag Begivenhed 

7. Indflytterfest 

10. Bucky ball 

14. Evt. vinsmagning  

21.-23. Hyttetur  

25.-30. Short term exhange 

28. Fredagsbar.  

 

6)  Bar 

 Michael laver doodle for indflytning + bygning af bar.  

 

7) Vedtægter 

 Kristian sender vedtægter rundt 

 Alle læser dem igennem og (evt.) kommenterer inden 14 dage.  

 

8) Dekanvelkomst 

 Billeder af noget, der kendetegner Nanorama.  

 Michael opretter dropbox-folder inden slut juni.  

 

9) Evt.  

 Sodavand er for gamle – drik løs!   

 Garage til fester? Blandede meninger i bestyrelse.  

 Kristian skal gennemgå hjemmeside 

 Kamera til nanorama!  

- Måske 1500-2000 kr.  

- Michael undersøger priser.  

 Alle: Tænk over nye traditioner til nanohuset.  

 

 

 



Opsummering:  

Alle: Slå til holdkammerater og reklamér for hytteturen; reklamér for short term exchange; tænk over 

specielle ting, Nanobar skal være kendt for; læs vedtægter og (evt.) kommentér inden 14 dage; tænk over 

nye traditioner til nanohuset. 

Michael: Pant fra fødselsdagsfest – torsdag 24.05; laver doodle for indflytning + bygning af bar; opretter 

dropbox-folder for bestyrelse inden slutning af juni; undersøg priser på kamera.  

Kristian: Up datér på aula: Fremover skal næstformand (baransvarlig) lave barplan + blandet kransekage var 

en succes; send vedtægter rundt; gennemgå hjemmeside 

 

Pelle: Pant fra fødselsdagsfest – torsdag 24.05 

 

Maria: Send e-mail rundt om glemt mobil. 

 

 

 


