
Bestmøde 18.11.13 1590-213 

1. Musikudvalg (der blev afholdt opstartsmøde, forsøger at arrangerer noget 
musikcafé i forlængelse af en fredagsbar i Q3, Udvalg på 6 personer nedsat) 

Musik cafe upcomming bands spiller næsten gratis de kan evt. få gratis bar eller 

halvdelen af overskuddet fra baren. 

Festivalskoncert til sommer måske hvis det går godt. 

Playliste til fest og fredagscafe juleliste op til jul. Kun musikudvalget skal kunne redigere 

listen / nonorama. Musik udvalg får gratis bruger over Spotify hvor de laver musiklister 

som spiller over nanoramas bruger 

2. Evaluering af “Hvad kan jeg blive”-foredrag (Hvad fungerede, hvad fungerede 
ikke?, var det populært, kunne folk lide det) 

Populært brugbar viden om hvad folk var interesseret i og forventede at høre om. Godt med 

adspredelse i hvad man kan blive. Viden man ikke selv vidste. Mange mennesker. Det er en 

god ide at have det ca. to gange om året mange er interesseret i at komme og fortælle om 

deres uddannelse og job. 

Mangel: en kandidatstuderende som fortæller. Mikrofon manglede 

3. Sci-Tech mødet (Hvad snakkede I om? noget nyt?) 

Der er snart valg. Bør fortsætte med at komme god generel viden og formidling på tværs 

af fag 

4. Billetsalg (Hvordan fungerede det med billetsalg i dag? Nogle gode råd til dem 
der skal i morgen og resten af ugen? Send mail i aften omkring salget) 

Går godt ikke så stort salg af billetter men salg af mange vafler. 40-60 vafler solgt første dag. 

Ekstra vaffeljern kommer tirsdag. Vær præcis med opskriften, mængde opskrift på dropbox *3. 

Der er 29 billetter tilbage. Hvis der er udsolgt onsdag laves flere billetter 15 mere.  

 

5. Julefrokosten (underholdning streges da vi har nok i lodtrækning) 

Årets klandring streges. Lodtrækning af biletter og mandel i risalamande er nok 

underholdning der er ikke tid til mere. 

6. Stor fest d. 28. feb. (TIMINI kommer på besøg i uge 9) 

24 kommer TIMINI. Faguge med fest 28. febuar. TMINI styre hovedsagelig med lidt hjælp fra 

Nanorama hvad der skal ske. Evt. fællesmorgenmad. Foredrag for alle skal af bestyrelsen 

formidles ud til alle. Hjælp af bestyrelsen i baren til festen. Reklame skal helst ud inden jul. Finde 

ud af hvordan vi sælger festen til inano studerende fri tema.  



 

7. Rusdag (Kaj er for ideen, men der skal mere struktur på) 

Start Q2. studievejledning, Kaj, Nanorama, de forskellige udvalg, DNAquires, 

præsentation fra ældre nanoer om hvad man kan forvente sig af undervisning og egen 

indsats. Intro til Nanohuset personer. Post/ løb med viden. 12-16 foredrag efterfulgt af 

fredagsbar. Første fredag i Q2. forsættes på. Tage billeder af holdene med hvem der 

vandt pokalen og stolen og taberholdet. 

8. Køleskab/-rum (Vi må meget gerne opstille køleskab i depotet, kølerummet ikke i 
brug) 
 

Maria høre Carlsberg om køleskab. 
 
9. Karnevalsmøde (Onsdag kl 17, 2-3 stk.) 
Halvor, Christian og Maria 

 
10. Læsesal (Hvad var stemningen? læsesal, grupperum eller læsepladser?) 

Maria forhøre administrationen. 
11. Evt. 

Juleklip: mail sendes ud i dag dansk og engelsk i et. Julefilm eller musik bestemmes på 

dagen. 

 

To do liste 

Maria: rusdag, læsesal forhør administration om hvad der kan gøres ved den. 

 

Kommende begivenheder 

29-11 nanoramajulefrokost 
6-12 foredrag 
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 Sparvath 

 

 


