
Bestmøde 11.11.13 1590-213 

1. Sportsudvalg (der blev afholdt opstartsmøde, ingen mødte op, vi lejer sal og 
sætter det igang) 

Svar på ansøgning er forhåbentlig på vej det kommer til at koste ca. 50 kr pr kvartal. 

Musik onsdag det vides at et hold har deres eget musikhold de vil måske dukke op. 

Tur de fredagsbar 100 personer tilbud på en øl og en jagerbomb til 20 kr. Anders skal 

informeres om tur de fredagsbar for at kunne lave specialtilbud til dem som kommer. 

2. T-shirts (tryk) 

Husk T-shirts inden på mandag Halvor. 

3. Vafler og billetsalg (salget starter på mandag, vi sælger vafler, indkøb af 
ingredienser, opskrift på dropbox, intern best-konkurrence i størst billetsalg) 

Johnny handler ind opskrift og mængder findes på dropbox. 

Johnny tjekker hvad der haves af ingredienser og tilbehør inden indkøb. Folk må gerne 

købevafler selv om de ikke køber billet. 

4. “Hvad kan jeg blive”-foredrag (øl og vand, hvem står for hvad?) 

Halvor og Christian sørger for at hente det op fra depotet som skal bruges. 

Gave til foredragsholder en stor julekalender Johnny. 

5. Manchetknapper (sælges med Nanoramas logo på? undersøg mulighed for at få 
disse fremstillet) 

Doodle over om man interesseret lægges op på Nanorama. Hvem er interesseret max 70 kr pr 

person. 

6. Foyer opstilling (Gennemgang og diskussion af Martins opstilling) 

Bordene trækkes en lille smugle længere hen mod udgangen for at skabe mere plads 
imellem bordene. Printning som kan ligge fremme. Maria opbevare dem og udskriver. 

7. Læsesal (læsesal til læsepladser?) 

Forhør hvor mange der bruger dem. Der mangler grupperum 

8. Juleklip (inviter PhD’er, ansatte og studerende, pap og papir, osv) 

Anders kontakter tjek I kælderen for hvad der allerede haves. Gløg serevres. 
Pebernødder. Flødeskum, æbleskiver, kakao. 



  

9. evt. 

Årets klandring til julefrokost. Maria ser på det. 

Juletræ vil være fremme inden d. 1-12 

Til julefrokost lys til at vikle rundt om søjlerne 5 søjler 

Tænk over datoer til fester næste år karnevalsfest og efterfest skal være lidt på afstand 
af kapsejladsen. Fest efter kapsejllads skal udmeldes og gennemtænkes. 
Fødselsdagsfest. Der mangler en fest i 3. kvartal evt. mens TIMINI er her. Guidelines for 
næste bestyrelse for gode ideer til kapsejladsen. Spilbar, tilbagevendende pubquiz 
første fredag i hvert kvatal. 

20-11 møde med tågekammeret om karnevalsmøde  

To Do liste  

Maria opbevare dem og udskriver foyer planer. 
Halvor print af T-shirts 

Halvor og Christian sørger for at hente det op fra depotet som skal bruges. 

Johnny handler ind opskrift og mængder findes på dropbox. Tjekker hvad der haves af 

ingredienser og tilbehør inden indkøb. Gave til foredragsholder en stor julekalender 

 
 
Kommende begivenheder 
15-11 foredrag 
29-11 nanoramajulefrokost 
13-12 inanojulefrokost 
 
Til stede 
Maria Færch Jensen  
Halvor Høen Hval  
Anders Helge Johansen  
Martin Sand Nielsen 
Lisette Cecilie Hansen  
Johnny Vejrsø Nielsen  
Mark Jonas Haastrup 
Christian Bonar Zeuthen  

Steffen 


