
Nanoramamøde 17. september 2012 
 

1. Hyttetur 

 32 tilmeldte (som kommer), 4 mangler at betale 

 Tilmelding var oprindeligt bindende. Vi håndhæver det ikke, men udtrykker utilfredshed.  

 30 kasser øl, 5 kasser sodavand er bestilt. Levering til døren, og overskud tages tilbage (kun 

hele kasser).  

 Mad-gruppen har planlagt mad.  

 Maria sender mail rundt om, at bussen afgår fra nanobygningen kl. 15 (selvom den går kl. 

15.30). Desuden: folk må gerne bage kage, tage alkohol + opblanding med selv (dog ikke 

øl). Huskeliste: soveudstyr (lagen, sovedyr, sovepose m.m.), personlig hygiejne-ting. Spil, 

instrumenter, evt. kamera eller anlæg, hvis folk har lyst.  

 Peter skal huske at give rusturs-tjeklisten til Maria. Hurtigt!  

 Indkøb mangler: opvaskemiddel, opvaskebørster, toiletpapir, rengøringsmidler 

 Maria tager video-kamera med!!! 

 Søndag: bussen kører fra hytten kl. 14. turen tager ca. 1¼ timer 

 

2. 4F 

 Peter Taastrup (fra iNano) bliver hovedbestyrer og alkoholbevillingsansvarlig.  

 Vi kan kun sælge alkohol mellem 14.00 og 02.00 

 Michael og Kristian tager til møde med Peter Taastrup.  

 

3. Short-term exchange (25.-30. sep.) 

 5 tilmeldte 

 Flere tilmeldinger kom da iNano bevilgede penge (1000 kr. pr. person) 

 Michael indkalder tilmeldte til møde inden på torsdag 

 Alle skal sige til folk, at de skal med og sende en mail til Michael i morgen, hvis de vil med.  

 Norge til DK er flyttet til 12.-17. februar. Evt. fra 11. sep. af hensyn til flypriser.  

 

4. Lydprøve 

 Lyden er midlertidig godkendt – vi skal have dem til service. Det sørger Michael for 

 Vi skal finde ud af noget med højtalernes lyd. Evt. en equalizer. 

 

5. Rengøring 

 Endnu ikke fast rengøringspersonale til nanohuset.  

 Kristian står for at finde rengøringsløsning. Spørger desuden, om vi må bruge 

opvaskemaskinen.  

 Nødløsning: at spørge Leila  

 

 



6. Big City Life/ fredagsbarsapp 

 Ifølge Morten Foss (sikkerhedsansvarlig) er det bekymrende, hvis der kommer for mange 

udefra. Det er derfor dumt at melde sig på ”Big City Life” med den udformning, det har lige 

nu. Vi ser derfor tiden an. 

 Michael sender mail til Nick for at opdatere ham. 

 Kristian skriver til dem med frdagsbarapp’en 

 

7. Sikkerhed 

   

 

8. Carlsberg er nice 

 Vi er oprettet som kunder  

 Varer til fredag leveres torsdag 

 Michael sørger for, at betaling bliver over PBS. 

 Midlertidige donationer: 2 mobile moduler med hver 2 fadølshaner, køleskab med hjul 

 Kundeportal med sortiment: Elefantporten.dk. Vi er oprettet som kunder og kan (stort set) 

få, hvad vi vil have (skal dog kunne flyttes).  Vi mangler dog et kundenummer – Kristian har 

skrevet til Kaj. 

 Forslag til ting, vi gerne vil have: Bonzini bordfodbold, pavillon, grill, terrasse-varmer, 

projekter og mobilt lærred (til sportsbarer) 

 Finder ud af, om vi kan bruge mere depot-plads til ting, som alle på iNano må bruge.  

 Udvalg til at bruge Carlsberg-penge: Peter, Michael og Rasmus. Skal have fundet nogle ting 

inden næste møde.  

 Forslag til overvejelse: Reklame-dørmåtte  

 Carlsberg vil måske donere noget til J-dag. Måske J-dagspiger/drenge.  

 

9. Landskampsbar 

 12. okt. er der landskamp.  

 Landskampsbar i stedet for kort bar overvejes. Spørgsmålet er, om vi har noget at vise det 

på. Casper har boxer (til kanal 6). Projektor + skærm kan fås fra Carlsberg (Projektor kan 

lånes af iNANO til en start). 

 

10. Nøgler 

 Alle skal have en nøgle til aflåsning af nanohus-afdelinger. Det sørger Michael for inden 

torsdag. 

 

11. Fredagsbar to-do-liste 

 Opstilling af bar (i hjørnet ved køkkenet) 

 Afspærring (af trappen og fløje m.m. med skilte) 

 Toiletter (så vidt muligt undgår vi at bruge toiletter på andre etager) 

 Sikkerhed 

 Start/opstilling:   



 Snak med Kaj om: Depot-rum til tomme fustager. Styring af lys i foyeren (Casper).  

 

12. Video-teaser 

 Vi tager den engang efter hytteturen. Der optages videoer fra hyttetur 

 Folk må i mellemtiden gerne finde på ideer dertil. 

 

13. Eventuelt 

 Michael har booket Bobby til 28. sep.  

 Rasmus skaffer byttepenge til Kirstine til den 28. sep.  

 Ang. næste års hyttetur: Populære hytter er booket sep. 2013. hytte skal snart bookes.    

 Casper finder løsning på belysning i foyeren.  

 I vedtægterne skal der tilføjes noget om 4F 

 Forslag: Jägerbombs til baren (ønske fra gamle nanoer). 

 Gamle øl (ikke Carlsberg øl) foræres væk på hyttetur eller bruges til leg.  

 Gratis (hvis der er 20 personer) vinsmagning af skovgårde vine. Dato-forslag til et sådant 

arrangement: fredag 9. november eller torsdag 8. nov. Tidspunkt: 19.30. Jeppe skriver til 

dem. Michael spørger, om det er ok med iNano-ansatte.  

 Dispensere kunne vi komme til at mangle. Michael tæller antal forskellige flasker sprut vi 

har samt antal dispensere og trækker disse to tal fra hinanden! 

 

Næste møde: torsdag 20.09 kl. 20.00 ved Michael.  

 

Opsummering (skrevet efter hytteturen, hvorfor ting relevante for før 23/9 ikke er taget med): 

Michael: Sender mail til Nick for at opdatere ham ang vores beslutning o big city life; sørger for, at betaling 

til Carlsberg bliver over PBS; sørger for, at alle får en nøgle til aflåsning af nanohus-afdelinger; 

Kristian: Finder rengøringsløsning i det nye nanohus og spørger, om vi må bruge opvaskemaskinen; skriver 

til dem med frdagsbarapp’en; 

Rasmus: Skaffer byttepenge til Kirstine til den 28. sep. 

Peter: Husker at give rusturs-tjeklisten til Maria; 

Casper: Finder løsning af lys i foyeren.  

Jeppe: Skriver til ”skovgårde vine” ang. arrangement 8. nov.  

 


