
Bestmøde 28.10.13 1590-213 

0. Billede (til hjemmeside, opslagstavle og facebook, PR må gerne overveje dette)  
tjek 

1. Projekter (Projekter skrevet i Rizzoma, hold øje)  
Diskuteres på rizzoma, under up for grabs.  
Hylder må gerne være oppe inden julefrokost Maria. 

2. Udvalg (TIMINI blevet nedsat, opslagstavle & hjemmeside (oversigt, kontakt, 
medlemmer), mailliste, indkaldelse for sport og musik) 
Side på opslagstavle over hvilke udvalg der er og hvem der er med Anders og 
Martin. Hints på nanorama til udvalg. 
Indkaldelse for sportudvalg, en fra nanorama skal være med i udvalget og 
musikudvalg en fra nanorama skal være med i udvalget. Maria vil gerne skrive et 
udkast til udvalget skal stå for. Sport onsdag næste uge. Musik udvalg næste uge 
igen onsdag 

3. d. 1. november  

- Fredagsbar: erhverve folk, shot, tilbud 

Halvor kontakter folk per mail og over facebook. Studall bar og crewlist smeltes sammen 
alle skal vide det. Inden j-dag maria hjæper evt. onsdag. Øllene afkøles fra torsdag før j-
dag. Johnny. 

- DNAquiries: opdatering, hvordan arrangeres det? 

- j-dag: plan, opstilling 

Jagerbomb som shots i fredagsbaren til 15 kr og 2 til 25, burn 15 kr,  

Maria holder overblikket og dirigerer folk kl. 19? omstilles der til fest. Få ting stilles op 
under fredagsbaren når der er tid. Pizza skal organiseres. Kl. 18.00 bestilles der pizza. 
Isterning maskine skal opstilles hurtigst muligt. 

3. iNANOs julefrokost (d. 13. december, bar 2 ad gangen, fadøl, drinks, sodavand, 
hvem kan?) 
Ingen fredagsbar. Folk skriver over rizomma om de tager med 

4. Mailinglister (stud_all, ændres til studienummer@post.au.dk, folk skal selv 
videresende denne, brugsanvisning ligger på drop - hjælp jeres årgang) 
Hør årgang om de modtager mails fra fx nanorama. 

5. Fredagsbar d. 8. november (SKAL slutte kl 19, da privatfest efterfølgende) 
Folk skal ud senest kl 19.. 

6. Opdateringer (Køleskab i depot, julefrokost PR, billetter, hytte til hyttetur) 
Måske et lille køleskab til sodavand som kan stå på et bord. Hør Carlsberg Maria. 
Prøver til at starte med at bruge dem vi har. Dette gøres samtidig med 
fadølsanlæget tilsluttes torsdag. 
Oprydning af fredagsbar retningslinjer for hvad der skal gøres Mark har styr på 
det. 
Hyttetur der skal være plads til 40-50 stk. med en afstand på ca. 1 times kørsel. 
Opstilling at retursystem til sodavands dåser Maria høre administrationen. 
Reklame for nanorama. 

mailto:studnummer@post.au.dk


To do liste: 

 

Maria :Hylder må gerne være oppe inden julefrokost. 
Skrive et udkast til hvad udvalget skal stå for. 
Et lille køleskab til sodavand som kan stå på et bord. Hør Carlsberg. 
Opstilling at retursystem til sodavands dåser, høre administrationen. 
 
kontakter folk per mail og over facebook. Studall bar og crewlist smeltes sammen alle 
skal vide det inden j-dag sammen med Halvor. 

 
Halvor: kontakter folk per mail og over facebook. Studall bar og crewlist smeltes 
sammen alle skal vide det inden j-dag Maria hjælper evt. onsdag 

Anders og Martin Side på opslagstavle over hvilke udvalg der er og hvem der er med. 
Hints på nanorama til udvalg. 

Johnny: Øllene afkøles fra torsdag før j-dag. Johnny. 
 
Alle: Folk skriver over rizomma om de tager med til julefrokost d. 13-12 
Hør årgang om de modtager mails fra fx nanorama 
 

Kommende arrangementer: 

J-dag d. 1-11 

Julefrokost d. 29-11 

Julefrokost for inano d. 13-12 


