
Nanorama-møde 25.03.12 
 

1) Den 31. marts (fest for karnevalsarrangører)  

 Rasmus laver isterninger – ca. 40 poser. Maria hjælper. 

 Nanorama sørger for køleskab og anlæg 

 Rasmus kontakter rengøring og portner 

 Tidspunkt: Michael sender mail 

 

2) Fest/fredagsbar 13. april 

 Tema: Forår og glade farver 

 1.-års fysik-lokaler (er booket)  

 Tidsrum: 16.00-22.00 

 Pelle og Casper laver playliste (på spotify-konto)  

 Rasmus opretter spotify-konto. 

 Maria laver plakater og sender e-mail rundt 

 Rasmus kontakter rengøringspersonale 

 Indkøbsliste:  

Balloner 

Limefarvede duge 

Grene og blomster 

 Opfølgende møde: tirsdag den 10. april kl. 20.00 hos Michael, Telefonsmøgen 3 

 

3) Fødselsdagsfest onsdag 16. maj 

 Kristian skal få styr på bandet 

 Fysisk kantine er booket.  

 Nanorama giver kransekage (for ca. 750 kr. – til 60-80 mennesker) og champagne (7-8 flasker) – 

Kristian. Bestilles senere.  

 Nanofolk fra Lund er inviteret. Program for onsdag: 

Kaj inddrages 

Morgenmad (Kristian og Michael)  

Koll. (Michael og Kristian)  

Rundtur – uniparken, nanoshow, nanorama-præsentation.  

Mht. sovepladser, kan Michael have 3 (+2), Kristian 2, Casper 3, Rasmus 5, Peter 2, Pelle 2. 

Kommer der flere end 15, må vi finde anden løsning.  

Michael skriver til Anton.  

 

 



4) Fredagsforedrag 

 Kirstine og Maria skal reklamere for fredagsforedrag samt tjekke skema-tider 

 Få tutorer til at tage russere med til fredagsforedrag + reklamere.  

 Den 13. holdes fredagsforedrag med Morten Frost – Peter. Maria sender e-mail rundt.  

 

5) Den nye nano-bygning 

 Tages op på næste møde. ”Vores rum”  

 Indvielsesfest  

 Michael er i indretningsudvalget 

 

6) Hyttetur 21.-23. september 

 Dato for sidste tilmelding 14. maj – Maria sender mail rundt.  

 

7) Tækkerstafetten 

 Nanorama giver pølser og vand/øl. Det har Rasmus og Pelle styr på. 

 

8) Hjemmeside 

 Der tages billeder – individuelle + fælles – til hjemmesiden til næste møde 

 

9) Gaver til rengøringspersonale 

 ”Glædelig forår fra den nye bestyrelse”. Kristian sørger for hilsen og levering. Fra Café 5. maj 

storcenter nord – ca. 150 kr. pr kurv.  

 

10) Diverse 

 Sække(vog)n er flad og væk og skal findes og pumpes  Kristian sørger for det – hør Sofie Schmøkel 

og Portner.  

 Suppleanters funktion skal specificeres:  

Træder til som ”ekstra bestyrelsesmedlemmer” i travle perioder – gælder fester og 

bestyrelsesmøder.  

Har generelt ikke stemmeret ved bestyrelsesmøder, medmindre de er stedfortrædere. Afmelding 

fra bestyrelsesmøder skal ske hurtigst muligt.  

Kristian tager det op i vedtægtsudvalget.  

 Trøjer til Maria (medium) og Kirstine (small) skal bestilles (med årstal for medlemskab af bestyrelse) 

inden fest den 13. april – Kristian.  



Alle skal vaske T-shirt, levere den til Kristian med info om årstal i bestyrelse 

Salg af T-shirts: Nyt design, mere reklame, lavere pris. T-shirts på lager kan få tryk og bruges til 

reklame for nye.  

 Nyt spil tages op til næste møde 

 Tur til Norge sidst i september. Michael snakker med Lisa. Billetter kan bestilles billigt i god tid.  

 Månedlig nanorama-arrangement. Klar fra september.  

 Gmail-kalender, som folk kan synkronisere med 

 Præsentation af nanorama for russerne. 

 Casper sender mail rundt med kontonummer. 58 kr. fra hver. 

 

 

Bar-crew-liste: 

Maria sender mail rundt angående opdatering af listen + spørg om nogle har lyst til at hjælpe fredag den 

13. april. Skal svares til Rasmus. 

  

Nøgler: 

Navn C Y L Anlæg 

Pelle    x 

Maria  x   

Kirstine     

Peter     

Michael x x x x 

Rasmus     

Kristian     

 

Tilgængelighed for aula!!!  

 

Opsummering af pligter: 

Alle: Send 58 kr. til Casper, som sender kontonummer rundt, for mad.  

Alle skal vaske T-shirt og levere den til Kristian med info om årstal i bestyrelse ved næste møde.  

Michael: Sender mail rundt ang. tidspunkt den 31. marts, sørger for morgenmad + koll. til Lund-gæster 16. 

maj, sender mail til Anton, snakker med Lisa ang. Norge-tur. 

Kristian: Kransekage til fødselsdagsfest, sørger for morgenmad + koll. til Lund-gæster 16. maj, få styr på 

band til fødselsdagsfest, kurv til rengøringspersonale, tager suppleanternes funktion op i vedtægtsudvalget, 

bestiller t-shirts til Maria og Kirstine, ordner sækkevogn. 



Rasmus: Laver isterninger til den 31. marts, opretter spotify-abonement, kontakter rengøringspersonale + 

portner ang. 31. marts, 13. april og 16. maj, har styr på tækkerstafet. Kirstine har ændret mail: 

kirstinejd@gmail.com (dvs. ref@nanorama.dk skal videresendes til denne mail) 

Maria: Isterninger til 31. marts, plakater til fest 13. april, reklamerer for fredagsforedrag + tjekker skema-

tider fredag, sender mail rundt ang. fredagsforedrag og fest den 13. april, sender mail rundt ang. hyttetur, 

sender mail rundt ang. nyt bar-crew.  

Pelle: Playliste på sportifykonto til 13. april, har styr på tækkerstafet. 

Peter: Fredagsforedrag med Morten Frost til 13. april 

Casper: Playliste på sportifykonto til 13. april, send kontonummer rundt 

Kirstine: Reklamerer for fredagsforedrag + tjekke skema-tider fredag 

 

 

 Punkter til møde den 10. april (kl. 20.00 hos Michael, Telefonsmøgen 3) 

- Fest 13. april 

- Program for Lund-gæster til den 16. maj 

- Den nye nano-bygning 

- Billeder 

- Husk T-shirts 

- Billetter til Norge 

 

 

mailto:kirstinejd@gmail.com
mailto:ref@nanorama.dk

