
Nanoramamøde 24. august 2012 
 

1) UNF 

 UNF har lånt køleskabet i to uger for 300 kr. pr uge 

 

2) 4F 

 Kristian forsøger stadig at få kontakt. 

 Vi holder fredagsbar trods manglende medlemskab. Ledelsen skal informeres om 

situationen. 

 

3) Hyttetur 

 Vi har bus og hytte 

 Ca. 45 pladser – 29 tilmeldte. Maria sender e-mail rundt for at informere om, at der 

er flere pladser, og for at få betaling fra tilmeldte. 

 Deadline for betaling en uge inden turen 

 Pris for hytteturen er ikke fastlagt, men bliver under 300 kr. 

 Rasmus får fat i Emil, som har lejet hytten.  

 Alle (især Maria+ Kirstine) reklamerer for hyttetur for holdkammerater.  

 Yderligere planlægning: næste møde 

 

4) Første fredagsbar 

 Vi kan holde noget udendørs den 7. sep., hvis det er godt vejr. Eventuelt med grill 

og pølser og kun øl- og sodavandssalg. 

 

5) Carlsberg 

 Vi skal have et fadølsanlæg. Michael har sendt mail til Carlsberg gennem Kaj.  

 Undersøg, om vi kan få sponsoreret fatboys eller andet fra Carlsberg. Peter forsøger 

at finde en kontakt.  

 Overvej at få køleskab fra Carlsberg. 

 

6) Fredagsforedrag 

 Satser på at holde det i nano-aud.  

 Der serveres kaffe og kage, da øl/sodavand ikke er tilladt.  

 Peter skal snakke med Niels Christian.  

 Første foredrag den 7/9. 

 Tutorerne skal få første årgang til at komme.  

 Maria og Kirstine skal reklamere for anden årgang 



 

7) Aktiviteter (hver mdr.) 

 Udvalget skal have ideer klar til næste møde.  

 

8) Planlæg de næste mdr. 

 Næste møde: Onsdag kl. 18.00 

 Mad: Maria tager kartoffelsalat + paptallerkener med, Rasmus tager salat med. 

Michael tager grill med.  

 

9) Arbejdsmiljøudvalg 

 Inden 1. oktober skal findes studerende til udvalget.  

 Møde ca. en uge inden 1. oktober - Maria sender mail rundt i den forbindelse. 

Holder valg mellem de studerende, der møder op.  

 

10) Vedtægter 

 Kristian sender dem rundt, når han har den endelige liste.  

 

11) Hjemmeside 

 Julie Schmøckel, som har styr på hjemmeside-ting, kontaktes inden 1. oktober.  

 Jeppe og Kirstine lærer systemet og står for opdatering af hjemmesiden.  

 

12) Norge 1. tur (Buckyball)  

 Kirstine, Michael og Maria tager af sted 7.-11. sep.  

 De tre skal planlægge 2. tur mens de er der.  

 

13) Norge 2. tur (short term exchange)  

 Planlægges under 1. tur. Endelig plan sendes rundt herefter.   

 2. og 3. årgang reklamerer for holdkammerater.  

 Michael sender udkast rundt.  

 

14) Norge kommer til DK 

 Oprindelig dato (30/10 til 4/11) passer dårligt og tages op til senere møde. Michael 

finder ud af om, de vil før eller efter.  

 

15) INASCON 

 E-mail blev sendt af sted.  

 Én person blev sendt ned. 

 Mulige årsager til mangl. tilmeldinger: Dato placeret uheldigt.   



 

16) Diverse 

 Opslagstavle til Nanorama 

 Baren: riller skal lukkes med silikone. Michael finder silikone (brun el. klar) inden 

næste møde og smider ned i rummet. Farve aftales til næste møde.   

 Ideer til, hvad vi skal være kendt for: både abe – og hyggefester. Stort drinksudvalg 

og specialøl. 

 Cykelbar (vask m.m. af de studerendes cykler for 25 kr.)  

 

Opsummering: 

NÆSTE MØDE: ONSDAG 29/8 KL. 18.00 I NANOHUSET 

Alle: Reklamér for hyttetur for holdkammerater (især Maria og Kirstine) og for short term 

exchange.  

 

Michael: Tag grill med til næste møde; send udkast for plan over 2. tur til Norge rundt; find ud af, 

om Norge til DK skal være før eller efter oprindelig dato; skaf silikone til baren,  

Kristian: Kontakt til 4F; send vedtægter rundt, 

Rasmus: Får fat i Emil ang. hyttetur; medbring salat til næste møde; reklamér for Norge-tur for 

holdkammerater 

Maria: Sender mail rundt ang. hyttetur (ekstra pladser+betaling); reklamerer for fredagsforedrag 

for holdkammerater; finde ideer til månedlige aktiviteter; medbring kartoffelsalat + paptallerkener 

til næste møde 

Peter: Snakker med Niels Christian ang. fredagsforedrag; finde kontakt ang. Carlsberg-

sponsorering.  

Kirstine: Reklamerer for fredagsforedrag for holdkammerater; finde ideer til månedlige aktiviteter,  

Jeppe: Finde ideer til månedlige aktiviteter; reklamér for Norge-tur for holdkammerater 

 


