
Nanoramamøde 24. september 
 

1) Hyttetursevaluering 

 Ærgerligt, at bruserne ikke virkede optimalt 

 Indkøbslisten er kommenteret og gemt.  

- Mere kakao, mindre juice 

- Godt med fem kasser sodavand – hellere for meget end for lidt 

- Der skal være én rulle toiletpapir pr. mand 

- Husk, at store mængder vand er længe om at komme i kog 

 Videokameraet var irriterende for nogen.  

 Rengøringen var god. Det var godt, at opgaverne blev fordelt uden konkurrence/leg.  

 Det var okay med musik.  

 Underholdningen var ikke en kæmper succes – mest fordi, det var uforberedt/uafprøvet. 

Arbejde til underholdning skal ikke undervurderes.  

 Godt, at nogen havde kage med!!  

 Transporten var fin. Det dryppede lidt fra regnen, men det var billigt. Ok, at der ikke var øl i 

bussen.  

 

2) Indflytterfest 

 Vi mødes kl. 13 (festen starter kl. 16) 

 Der skal laves dokument med detaljeret liste over opgaver til ”før fest”. Laves løbende på 

fredag. Michael tager computer + tegning over opstilling med.  

 Maria kontakter instruktorer for at informere om, at russernes lektiecafé er i holdlokaler 

frem for foyeren den fredag. 

 Michael booker lokaler til russernes TØ 

 Michael laver en to do-liste i løbet af festen.  

 Kristian får lamineret ”forbudt-skilt”, som Michael sender ham 

 Isterninger skal købes eller laves selv. Alle bestyrelsesmedlemmer laver så mange, de kan. 

Isterninge-poser uddeles efter mødet.  

 Drikkevarer er bestilt hos Carlsberg.  

 Sprut (+ kaffepulver, filter og brun farin) købes hos metro (giver besparelse på ca. 500 kr. 

pr. fest sammenlignet med Jørgen) Michael undersøger muligheder for at købe på faktura.   

 Vi skal have drypbakker til fadølsanlæg. Michael.  

 Vi mangler skraldespande. Det bliver bar-tjans at gå rundt med sorte sække. Vi snakker i 

øvrigt med Kaj.  

 Kristian får styr på rengøring.  

 Vi spørger Kaj, om vi må låne iNanos sækkevogn til festen 

 Kaffemaskine mangler til hot shots m.m. Det køber Peter.  

 Invitér andre fredagsbarer: MØF, TK, Biogas, Die rote zone, FFB, Alkymia. Det gør Michael.  



 Kristian udskriver de sædvanlige sedler (til pizza, spil m.m.)  

 Der er styr på musikken.  

 Beskeden om gratis øl+ shot er nået russerne 

 Kirstine laver liste over drinks (navn, pris, ”opskrift”) 

 Maria skal sende mail rundt om festen.   

 Ansøgning til 4F indsendes inden fredag hvis muligt. Det gør Michael og Kristian. 

  

 

3) Gave til Kaj 

 Gavekort til App store for 48 kr. Og Kaj-kage på hans kontor, når han er tilbage. Det gør 

Kirstine.  

 

4) Ansøgninger 

  Vi skal ikke have nye højtalere, så den ”fyldige” ansøgning sendes af sted. Det gør Michael 

 

 

5) Efterårets events 

 Foyeren skal bookes til vinsmagning den 8. nov. Samt til alle fredagsbarer ind til jul. Det gør 

Kristian.  

 

6) Fredagsforedrag 

 Niels Christian har meldt afbud til 28/9, og vi håber at få positiv svar fra Morten Foss (til 

fredag 28/9)  

 Andre: Søren Keiting til den 12/10, en biolog og Niels Christian 

 Kaj: hvad må vi med drikkevarer til fredagsforedrag? 

 

7) Generalforsamling 

 Portvin købes gennem metro sammen med andet sprut 

 Michael bager kage 

 

8) Evt. 

 Vi skal have mobil samt telefonnummer til nanorama, der kan viderestilles. Det sørger 

Michael for. 

 Pelle skal fjernes fra mail-listen. Det gør Michael 

 

 



Kaj-kontakt: skraldespande, lån af iNano’s sækkevogn; drikkevarer til fredagsforedrag; 

Alle: Laver så mange isterninger, man kan; reklamerer for fest fredag; 

Michael: Kaj-kontakt; tager computer + tegning over opstilling med til fest 28/9; booker lokaler til russernes 

TØ fredag; laver to do-liste på fredag; sender ”forbudt-skilt” til Kristian; undersøger muligheder for at købe 

på faktura hos Metro; dryp-bakker til fadølsanlæg; invitér andre fredagsbarer til 28/9; indsender 4F-

ansøgning; send ansøgning til Carlsberg; bager kage til generalforsamling; telefonnummer til nanorama; 

fjerner Pelle fra mail-liste; tager imod bestilling fra Carlsberg; sprutindkøb hos metro 

Kristian: får lamineret ”forbudt-skilt”; får styr på rengøring; udskriver sædvanlige sedler til 28/9; indsender 

4F-ansøgning; booking af foyeren (til vinsmagning og fredagsbarer); 

Maria: Sender mail rundt om fest 28/9; kontakter russernes instruktorer ang. fredagscafé;  

Peter: Køber kaffemaskine; sprutindkøb hos metro (ed Michael) 

Kirstine: laver liste over drinks; sørger for gave til Kaj; 


