
Nanoramamøde 01.10.12 
 

1. Festevaluering 

 Pizza blev (ifølge nogen) bestilt for sent (generelt problem ved nano-barer). Skyldes denne 

gang, at vi skulle vente på russere.  

 Pizza-kortets numre skal opdateres 

 Næste gang er det vigtigt med et kamera!  

 Rengøring/oprydning: 

- Rengøringen var super iflg. Driftsansvarlig 

- Der var ikke varmt vand. 

- Vi kan få en gulvmoppe mere.  

-  Oprydningsmøde var fint 

- Næste gang mere styr på pakningen i rummet  

- Vi skal have udendørskost + ting til cigaretter.  

-  

 For fremtiden kan vi få lov til at slukke lyset. To eller tre skal oplæres i lys-kontrolleringen.  

 Det lykkedes en person at sove et sted i bygningen.  

 Vi løb tør for is før kl. 24. Der var relativ stor mængde is.   

 TK, Alkymia, FFB og folk fra SciTech var der.  

 Der skal holdes opsyn med folk, når der er så mange.  

 For fremtiden skal der være ekstra back up i baren.  

 Det tog ikke lang tid at stille baren op.  

 Bordopstilling skal opdateres. Evt. scannes ind og lægges på aula.  

 Mere orden i baren. Eks. 1 flaske af hver fremme og tørt område af bordet til bl.a. penge.  

 Der skal være flere Franziskaner til næste fest. Der skal desuden købes Guinness og evt. 

andre specialøl.   

 Franziskaner kunne ikke hældes op i de store glas (pga skum). Vi skal derfor have Carlsberg-

glas.  

 Flere flaske-øl, færre fadøl næste gang.  

 Der blev solgt vildt mange white russian.  

 Casper har mistet sit kabel. Evt. har Bobby taget det.  

 Sandwichene var ikke vildt gode. Vi skal have dem fra et andet sted  

 Lydniveauet var fint.  

 Bedre kommunikation, når der er en musiker bestilt. Der skal være en musiker-ansvarlig, 

som ikke er i baren, mens musikeren er der.  

 Tak til fysisk fredagsbar for gaven   

 Velkomstdrinks var en succes 

 Der er flere glemte sager. Især tøj.  

 Godt med køkken og låne-rum tæt på.  



 Der skal være nok toiletpapir, hvis vi skal have åbent af toiletter på andre etager . Toiletter i 

kælderen skal der åbnes for før, når der er så mage mennesker.   

 Rasmus sender rest-regning til bestyrelsen. 30 kr. mindre fra Maria, 150 kr. mere fra 

Kristian, 20 kr. mere fra Michael. Betales inden onsdag.  

 

2. Short term exchange  

 God tur, med flinke mennesker og gode fester.  

 Godt program. Eks. visning af deres ren-rum og foredrag af phD-studerende.  

 Lisa havde forkert nr. på næsten alle.  

 Inspiration fra TIMINI: sports-arrangementer, kor-arrangementer m.m. 

 Max 1200 kr. pr. person gives i støtte fra iNano.   

 Rasmus har lagt ud for rejsen  

 TIMINI-folk vil hellere komme til DK senere i februar end aftalt tidligere.  

 Michael kontakter Lisa og beder om evaluering samt endelige datoer for TIMINI´s besøg i 

Århus.  

 

3. 4F 

 Peter T går til prøve 5/10. Han har udfyldt bestyrer-application. Alkohol-bevilling-del er 

sendt til 4F.  

 

4. Tuborg-fondet 

 Michael har ikke fået svar ang. hjul til bordfodbold-bord.  

 Michael finder tilbud på bar-udstyr og ringer ang. hjul til bordfodbold-bord (i morgen).  

 Hvis ikke vi kan få afspærringsudstyr fra iNano, kan vi sende ”ansøgning” nr. to til 

Tuborg/Carlsberg.  

 

5. Fredagsforedrag:  

 Søren Kejding kommer (sandsynligvis) d. 12. okt.  

 Peter gør det let at overtage ansvar for foredrag.  

 

6. Generalforsamling 

 Mødes kl. 17 

 Michael sender e-mail rundt 

 Casper sørger for kage og portvin.  

 Kirstine tager kamera med på onsdag.  



 

7. Eventuelt 

 Vi vil gerne have ”undervisning” af Carlsberg i brug af det fadølsanlæg, vi får.  

 Kulsyre: 6 kg rækker til ca. 24 fustager (25 l). Der er 800,- pant på trykflaskerne – og disse 

skal leveres tilbage efter 3 mdr. 

 Metro: for at blive oprettet som debitorkunde skal man købe for [mange penge] om året. 

Men der var åbenhed over for at finde anden løsning. Evt. stor bestilling en gang om 

måneden. Michael følger op på det.  

 Skal vi have dankortterminal?  

 Torsdag: Flemming Besenbacher har fødselsdag og vil gerne have Nanorama til at skænke 

fadøl kl. 15-17. Kristian skal have styr på præcis hvad der skal foregå, hvor mange 

mennesker osv. og hvor når vi skal stille op. Giver besked til Kirstine og Maria inden 

torsdag.  

 Køleskab kommer i morgen (2/10). Gamle køleskab skal tilbage til Jørgen.  

 Med et salg for over 60.000 kr. om året skal vi betale moms. Vi henvender os til 

studenterretshjælpen. Kristian sender mail til dem.  

 

 

Opsummering: 

Michael: Kontakter Lisa og beder om evaluering af short term exchange samt endelige datoer for TIMINI´s 

besøg i Århus; finder tilbud på bar-udstyr og ringer ang. hjul til bordfodbold-bord (i morgen); sender e-mail 

rundt ang. generalforsamling; følger op på ordning med Metro.  

Rasmus: Sender liste til bestyrelsen med beløb, de skylder, 

Kristian: Får styr på FB’s fødselsdag og giver besked til Maria og Kirstine; sender mail til studenterretshjælp.  

Peter: Gør det let at overtage fredagsforedrag-opgaven.  

Kirstine: Tager kamera med onsdag 

Casper: Sørger for kage og portvin til generalforsamling. 


