
Referat fra bestyrelsesmøde d. 20/09 2012 
 

1. Hytteturen 

• Vi mødes 14.30 i foyeren 

• Underholdningsudvalget har styr på underholdningen 

• 1 af de 4, der ikke havde betalt, skal med 

• vi skal huske papir/dug til krydsliste 

• Knæklys forbydes 

• Ved ankomst er der underholdning ved underholdningsudvalget, mens resten af bestyrelsen 

tæller op i køkkenet og laver aftensmad. 

• Nanorama's computer tages med til bl.a. ølregnskab 

• Madgruppen mødes kl. 13.00 ved iNANO husets foyer til indkøb. 

 

1. 4F – update 

• Peter Thostrup vil gerne være bestyrer og skal til prøve d. 5/10. Prøven koster 600,- 

• Vi skal betale 500 pr år til 4F. 

• Undersøg, om iNANO vil betale for dette (Niels Christian) 

• Peter Thostrup skal have en gave hver jul 

 

1. Elefantporten.dk 

• Bestilling af drinkskort fredag leveres onsdag. 

• Bestilling af drikkevarer senest tirsdag kl. 16.00 for levering efterfølgende torsdag 

• Rasmus sender mail med log in til porten! 

 

1. Ansøgninger 

• 2 alternativer er fremsat: et i tilfælde af behov for nye højtalere og et uden. Afklaring på 

højtalerproblem skulle gerne komme fredag, hvorfor ansøgninger senest kan sendes mandag. Peter 

Thostrup er ansvarlig. 

• Michael sørger for indhente tilbud til begge alternativer og undersøger status på højtalere. 

 

1. Drinkskort 

• Er udarbejdet og sendt rundt til revidering inden kl. 11.00 fredag – skal bestilles senest kl. 

12.00 

 

1. Arbejdsmiljøudvalg 

• Kristian indkalder til møde inden 1/10, står for afholdelse af dette møde samt sikrer, at der 

findes 3 studenterrepræsentanter til de forskellige poster. 

 

1. Andre emner 

• Gave til Kaj, når han går på sygeorlov? 

• INANO har givet lov til afholdelse af vinsmagning torsdag d. 8/11, Kristian kontrollerer 

med driften 

• INANO holder julefrokost d. 14/12 → vi holder fast i kort bar d. 19/12. 

• Reklame for russere: shot + øl, hvis 15 pr. hold møder op d. 28/09 (der skal skaffes liste med 

navne – Kirstine står for dette) 

 

1. Drinks! 

• Vi smagte drinks og blev klogere → vi bestemte et par drinks, der fremgår af drinkskortet. 

Endeligt fuldt program endnu ikke fastlagt. Aftales på møde mandag d. 24 

 

1. Evt. 

 



 

 

Næste møde: mandag 24/9 kl. 17.00 – Casper har kage med 

 
 

Opsummering: 

 

Michael: Sørger for at indhente tilbud til begge ansøgningsalternativer og undersøger status på 

højtalere 

 

Kristian: Indkalder til møde ang. arbejdsmiljøudvalg inden 1/10, står for afholdelse af mødet samt 

sikrer, at der findes 3 studenterrepræsentanter; kontrollerer med driften ang. vinsmagning 

 

Rasmus: Send mail rundt med log in til elefantporten. 

 

Kirstine: Skaffer liste med navne på russerne 

 

 


