
Bestmøde 21.10.13 1590-213 

0. Billede (til hjemmeside, opslagstavle og facebook, PR må gerne overveje dette) 
Gøres næste gang husk kamera 

1. Rizzoma (Kan vi blive enige om en måde det opstilles på, så det er mere 
overskueligt, lynkursus, tricks) 

To do liste med hvert navn efter en opgave er opgaven løst overstregs den og skriv evt. 
hvad du har gjord. 
Martin gør rizzoma overskuelig igen. Ugens lussing til den der har lavet mest rod i 
rizzoma og ugens best er den med flest løste opgaver. 

2. J-dag (happy hour, barplan, billede af køleskabet fyldt op, overvej hvordan tingene 
skal pilles ned) 

Fredagsbaren er bemandet og køre eget show indtil kl. 19-20 så overtager Nanorama 
styringen som festbar. Små sodavand fjernes. Tag billede af køleskab til festen Maria. 
Juleøl skal stå hylden over hvor sodavand står i fredagsbaren. To hylder. 
Hvordan pildes ting ned? Johnny ansvarlig med hjælp. Reol og hylder til 
opbevaringsrum undersøges allerede hvor langt fremme processen er er uvis Maria. 
Fadølsanlæg. De brugte haner får gaffa på så man ved hvilke der har været brugt og 
skal gøres rene. Start med kun at bruge et barelement for at mindste arbejdet. 
Russerne skal inviteres til J-dag Anders 
Opvarmning til juleøl sker ved salg af påskebryg til fredagsbaren 10 kr. Dårlig øl fra 
tidligere skal fortælles til Carlsberg Maria kontakter dem. 
20.59.12.30 5 kr for juleøl og efterfølgende 10 kr. 
Fremvisning af specialøl i baren ved brug af en udstillingsølholder. Indtil da skal der i 
fredagsbaren stå et eksemplar af hver øl der sælges fremme i baren. 
Christian vil gerne hjælpe rusinfo projekt Maria videregiver info. 
Mark kontakter tutorerne for at få dem til at informere om oplæg for russerne. Lisette 
Kantakter eget hold. 
Fredagsbar barhold spørges om nogen kan stå til festen også. Der mangler også til 
fredagsbaren Halvor skriver og spørger over facebook. 
Google kalender for fredagsbaren over hvem der står og hvad tema er for det offentlige. 
Mark har ansvaret for kalenderen. Det er kun fredagsbare som er bemandet som skal 
offentliggøres. Diskuteres videre i fredagsbarudvalget. 

 

3. Julefrokost (mad, konkurrencer? traditioner (tøj, udklædning, underholdning) 

Levering koster mellem 0 og 400 kr. ca. 80 mennesker er der bestilt til. De sælges ud fra 
princippet først til mølle. Hvis der er mange flere som gerne vil med laves der flere 
biletter hvis disse allerede udsælges tirsdag. 18.11 inden festen startes salg af biletter 
hver dag. Inden sælges de i fredagsbaren fra ugen efter J-dag. Maden serveres som 
buffet. Fredagen inden deadline høres Jørgen om hvor fleksibel han er. 
Åbenfest fra kl. 00.00- 02.00. Vafler og saft sælges ca. en time hver dag mens billetter til 
julefrokosten sælges yderligere aftales senere. 
Konkurrence ved lodtrækning ved at nr. på billetterne udtrækkes. 
Fredagsbaren lukkes ca. kl 17.30 og folk forlader Nano for at blive lukket ind igen kl. 
18.00 ca. Borde og pynt stilles an under fredagsbaren. 



Folk uden billet kan godt komme ind men kan ikke være med i udtrækningen.  
Billetterne til julefrokosten sælges til 75 kr beløbet betales helt før man kan få billet 
Anders laver biletter og plakater som skal være klar til først i 2. kvartal. 
Underholdning behøver ikke blive en tradition. Præsentation af bestyrelsen evt. komisk 
indslag.  Pinligt eller nøgent Johnny og Anders 

4. Projekter (Nye prisskilte, mulighed for brandbiler?, skilt til klokke, indgravering på 
pokal, plade til stol, fodgængerovergang)  

5. Udvalg (TIMINI blevet nedsat, opslagstavle & hjemmeside (oversigt, kontakt, 
medlemmer), mailliste) 

Formand: Maria Færch Jensen  
Næstformand: Halvor Høen Hval  
PR-ansvarlig: Anders Helge Johansen  
Teknisk Ansvarlig: Martin Sand Nielsen  
Referent: Lisette Cecilie Hansen  
Rumansvarlig: Johnny Vejrsø Nielsen  
Fredagsbaransvarlig: Mark Jonas Haastrup  
Eventansvarlig: Christian Bonar Zeuthen  

Kasser: Steffen Sparvath 

To do 

Maria: Tag billede af køleskab til J- festen  

Reol og hylder til opbevaringsrum  

Dårlig øl fra tidligere skal fortælles til Carlsberg 

Anders: Russerne skal inviteres til J-dag  

Plakater som laver biletter og skal være klar til først i 2. kvartal. 

Pinligt eller nøgent  

Johnny: Pinligt eller nøgent 

Christian: vil gerne hjælpe rusinfo projekt Maria videregiver info. 

Mark: kontakter tutorerne for at få dem til at informere om oplæg for russerne.  

Google kalender for fredagsbaren over hvem der står og hvad tema er for det offentlige. 
Diskuteres videre i fredagsbarsudvalget. 

Lisette: Kantakter eget hold. 

Hvalvor: Fredagsbar barhold spørges om nogen kan stå til festen også. Der mangler 
også til fredagsbaren. Skriver og spørger over facebook. 

Fremvisning af specialøl i baren ved brug af en udstillingsølholder. 

Kamera til næste gang 



Kommende begivenheder 

1.11 J- dag 

Foredrag 

29.11 Julefrokost 

 

 

 

 


