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1. Evaluering af j-dag (evalueringsark, -punkt på rizzoma, DNAquiries, fredagsbar, fest, 
oprydning) 

Evalueringspunkt på rizzoma Halvor laver evaluerings ark. Feesback findes på rizzoma. 
Lyset var et problem de skal dækkes på 1. sal. 
Martin skriver evaluering af DNAquiries. 
2. Kasse til pant (iNANO siger god for kasse til pant, andre grønne tiltag, pas på med 
arbejdsmængde) 
Vi tømmer den som en del af fredagsbarsturnus.  

3. Julefrokost (salg af billetter, billetter printet, system i salg, liste) 
Alle biletter skal nummereres med det samme. Biletter er printet og er klar til salg. Pointkort med 
5 kr per klip så alt kan købes på klippekort. System i salg: liste med nr på billet og studienr. Vegetar 
eller ej. Vi skal selv købe billet. Martin høre om vegetar mad. 
Salget sker i forjeen plan findes på goodle kalænder. 

4. “Hvad kan jeg blive?”-foredrag (d. 15. november, reklame, abstract, rizzoma) 
Christian kontaketer foredragsholder for info og planlægning feedback anvendes af Anderes til at 

lave reklame. 

5. Opdateringer (opdatering på projekter) 
Sæbebobbel fredagsforedrag er af interesse. 
Shaker er ok flere er ikke nødvendige. 
Prisliste tjekkes Halvor er ansvarlig men alle gigger efter. 
Plakat over kommende arengementer og over julefrokost hurtig udmelding hvis noget mangler. 

6. Juleklip (foreslå søndag d. 24. nov., 1. dec., pynt foyer) 
Hvor må julepynt hænge Maria forhøre om det. 1. december kl 10.00-14.00 der vil være 
æbleskiber og gløg om det koster noget vides endnu ikke. Papir skal være gratis.ekstraordinert 
inviteres medarbedere da deres klippe-klister dag er aflyst. Nissehuer medbringes. Julefilm eller 
julemusik.. 
7. Udvalg (sportsudvalg, dagsorden) 
 Dagsorden: 
 1. Valg af referent, ordstyrer 
 2. Nanoramas best forslag til udvalgets opbygning og funktion 
 3. Diskussion af udvalgets opbygning og funktion 
 4. Nedsættelse af udvalg 
 5. Næste møde 
Ugvalgene har kontkt til Anders som holder overordnetsyn. Musikudvalg kan evt lave playliste til 
festerne og fredagsbaren.. 
8. evt. 
Maria forhører Steffen om økonomi indkæb til overpris kan andet etale sig. Lisette vil gerne ved 
aftale i god tid købe stort ind. 
Udlevering af nøgler 
C27: referant 
C36: formand 
C37: næstformand 
C38: teknisk ansvarlig 
C35: PR 



Find flere nøgler en til fredagsbaren efter kl 19.00 løses der til upraktiske steder mens der er 
fredagsbar og fest. 
 

To do liste 

 

Maria: nøgler, forhører Steffen om økonomi indkæb til overpris kan andet etale sig. Lisette vil 
gerne ved aftale i god tid købe stort ind. Hvor må julepynt hænger 
 
 Martin: høre om vegetar mad. Skriver evaluering af DNAquiries. 
 
Christian: kontaketer foredragsholder for info og planlægning feedback anvendes af Anderes til at 

lave reklame. 

Kommende begivenheder 

15-11 Foredrag hvad kan jeg blive 

29-11 Julefrokost 

6-12 Foredrag  

13-12 Inanojulefrokost 

Tilstedeværende  

- Steffen  


