
Nanoramamøde 29. august 2012 
 

1) Carlsberg 

 Michael har snakket med Kaj, som holder møde med Carlsberg efter festugen. Vi følger op 

derefter. 

 Overvej at få tilskud til live musik osv.  

  

2) Baren  

  Er blevet fuget – ser godt ud. Skal grundes, før den males. Michael har købt grunder.  

 Grundes fredag 31/8 kl. 9.30: Rasmus og Kristian. Skal køres ind igen tidligst kl. to: Maria og 

Pelle. 

 Farveforslag: Mørk, rødlig brun. Kirstine og Michael køber maling (skal gøres i uge 35).  

 Logo-klistermærke: Pelles bror kan gøre det for 200 kr. pr. stk. (1,2m*0,45m).  

 

3) Aktivitetsudvalg 

  Vi laver idé-katalog med idéer, som også kan bruges senere. Google dox – Jeppe står for 

dette. 

 Ideer: Mega bordfodbold + mega twister (via eventcompagny), vinsmagning, tour de 

fredagsbar, biograftur, kagekonkurrence, cykelbar, ekskursioner (kanotur, gamle by osv., 

fisketur), foredrag (eks. ”hvad kan jeg blive som nano”-tema) 

 Opslagstavle med billeder af seje nanoer: ”wall of fame”. Michael siger til Kaj, at vi vil have 

en.  

 

4) Vedtægter (se referat 18.04.12) 

 § 4 stk. 6.2: ændring er vedtaget. Bestyrelsen skal definere deres opgave.  

 § 5 stk. 4: ingen ændringer 

 § 6 stk. 2: Bestyrelsen beslutter: Den suppleant med flest stemmer er første suppleant. Er 

der stemmelighed, bestemmer bestyrelsen.  

 § 7 stk. 1: ingen ændringer 

 § 6 stk. 3: Det skal gøres klart, at suppleanter ikke har stemmeret ved bestyrelsesmøder.  

 

5) Hjemmeside 

 Kristian sender kodeord og log in til Jeppe og Kirstine.  

 Hjemmeside skal være færdig 1/10.  

 

6) Vi skal være kendt for?  

 Lækker-brun bar 

 Special-øl, bedre drinks end andre. Michael er cocktailmand.  

 Live musik – Michael finder priser for Bobby og lign.  

 



7) Hyttetur 

 Madudvalg: Jeppe, Michael, Kirstine, Rasmus 

 Underholdningsudvalg: Kristian, Maria 

 Planlægningsudvalg: ? 

 Michael snakker med Niels Christian eller Flemming for at få løsning på 2. års lab i uge 38.  

 Rasmus finder købmand i nærheden, der vil sælge os billig øl (inkl. Levering og afhentning). 

 Betaling: 200 kr.  

 Maria sender mail rundt med konto nr. og anden info en uges tid inden.  

 

8) Kalender 

 Kirstine tjekker andre arrangementer (tågekammer, alkymia, tutorforening osv.) og finder 

vinduer til nano-arrangementer inden næste møde. 

 Få folk til at tilføje nanoramas kalender til deres mail: Vi gør det gratis og gir et shot til 

fredagsbar 

 Dato for julefrokost: 30. november (Maria skriver det som note i en mail) 

 Vi har tilbudt at stå i bar ved iNANO’s julefrokost. Tilbuddet er taget imod.  

 

9) Eventuelt 

 Isterninger: Vi spørger Kaj, om vi har adgang til fryser.  

 iNANO skylder os penge fra fredagsforedrag – evt. kunne man få dem til at donere fryser.  

 Til short term exchange kan vi få støttepenge: 10-15.000 kr. skulle ikke være et problem.  

 Anlæg lejes kun ud til universitets-tilknyttede.  

 Kirstine finder ud af, hvem man skal skrive til for at reklamere for udlejning af anlæg. 

 Anders Heltzen tilbyder at spille som DJ til en fest. Michael skriver ang. pris m.m. 

 Præsentation for russerne: Torsdag kl. 15.20 og fredag 12.20. De, der kan, kommer forbi. 

Husk reklame for fredagsbar 7. sep. Samt generalforsamling (1. onsdag i oktober). Maria 

informerer tutorer.  

 Vi skal formelt flytte adresse.  

 

Næste møde: Mandag 3/9 kl. 15.00 – Michael har kage med. 

Opsummering: 

Kajs liste: 4F, opslagstavle, Carlsberg, må nanorama booke mødelokaler i nye bygning? Afspærring af foyer 

og sofa-område i forb. m. fredagsbarer/fester.  

Alle: Præsentation for russerne torsdag og fredag 

Michael: Køber maling til bar (i uge 35); finder priser for live musik; du er cocktailmand; madudvalg til 

hyttetur; med Niels Christian eller Flemming for at få løsning på 2. års lab i uge 38; skriv til Anders Heltzen; 

kontakter Kaj ang. Kajs liste.  



Kristian: Baren grundes fredag 31/8 kl. 9.30; rapporter vedtægtsændringer; send kodeord + log in til 

hjemmeside til Jeppe og Kirstine (snak med Rebecca); underholdningsudvalg til hyttetur; 

Rasmus: Baren grundes fredag 31/8 kl. 9.30; madudvalg til hyttetur; finder købmand i nærheden af hytte, 

der vil sælge os billig øl; 

Pelle: Kør bar ind efter grunding fredag 

Maria: Kør bar ind efter grunding fredag; underholdningsudvalg til hyttetur; sender mail rundt med konto 

nr. og anden info ang. hyttetur; indflet dato for julefrokost i en mail; informér tutorer om præsentation for 

russere.  

Kirstine: Køber maling til bar (i uge 35), laver hjemmeside færdig inden 1/10; madudvalg til hyttetur; 

tjekker andre arrangementer (tågekammer, alkymia, tutorforening osv.) og finder vinduer til nano-

arrangementer inden næste møde; finder ud af, hvem man skal skrive til for at reklamere for udlejning af 

anlæg; 

Peter: Køb toiletpapir. 

Jeppe: Laver idé-katalog over aktiviteter og deler dokument - Google docs; laver hjemmeside færdig inden 

1/10; madudvalg til hyttetur; 

 

 


