
Bestmøde 25.11.13 1590-213 

1. Julefrokost (ALLE SPØRGSMÅL!) 

 Billetter: antal solgt, system ved at tjekke, hvor opstilles bord 

Alle billetter er solgt, 2 vegetar, 18.30 spisning maden vil være der senest 15 min før 18.00-

18.15. Service afleveres senest 20.30. det skal ikke vaskes inden rester skal over i andet 

servise. Juleølsskilte med hvad der er i fadene og hvilket der er laktose i. Facebook fjern 

billetsalg skriv at alle er solgt oplys hvad menuen er. Anders. Klokkeslet mangler på 

facebook. 

Næste gang forsæt med at være striks med billetsalget der var 80 og når der var udsolgt blev 

der ikke lavet flere og hvis der ikke er solgt ud sælges der ikke efter sidste dato oplyst. 

Buffetbordets placering.  

Skilte på trapper og døre om at der er kun adgang i foyeren med billet med Nanoramas logo.  

Billetter tjekkes at Mark og Halvor den første halve time. Billetterne samles ind til 

lodtrækning. Maden tages af senest lidt over 20.00. Sidste portion tages kl. 20.00. engangs 

alufade købes til opbevaring af rester. Juletræ kommer fredag sættes op i hjørnet af 

dansegulvet. 4 lyskæder skal sættes op rundt om søjlerne. Papirs dug i rød. Pynt findes i 

depotet.  

Fredagsbaren inden skal oplyses på facebook. Fra kl. 17.00 smides folk ud og der stilles om. 

Baren Halvor har det overblikket. Der skal være to i baren under spisning fra bestyrelsen. 

Bagefter 4 som er fredagsbarhold og evt. en fra bestyrelsen. Barmøde kl. 17.45. 

Vin skal være at finde til salg for 75 kr til maden men sælges ikke til festen. 12 af hver. Snaps 

35 cl sælges til 75 kr sørrelsen oplyses på et skilt ved baren . Tre slags forsættelse følger på 

rizzoma skal aftales senst onsdag kl 12.00. 50 flasker.  Bevco snaps afbestilles Maria.  

Premier til lodtrækning 3, en flaske snaps, 2 portvin. og 2 til mandler 

chokoladejulekalendere. Lodtrækning lige inden risalamande stilles på bordet, portvin og lige 

inden silden snaps. 2. Maria køber 2 julekalendere. 

15.15 mødes 

16.00 fredagsbar 

17.00 fredagsbar lukker alle skal ud 

18.00 dørene åbner tjek billetter 

18.00-18.15 maden ankommer 

18.30 maden serveres første lodtrækning 

19.30 lodtrækning  



20.00 risalamande serveres senest. Øvrige fade og service tages ud.  

20.15 det sidste sevice tages ud og skal afleveres inden 20.30 

20.30 dørene åbnes for gæster. Der omstilles til fest dansegulv. 

  

 Pynt: lyskæder, træ, j-dagspynt, julepynt, dug 

 Mad: Buffetbord, menu, forklaring af menu 

 Bar: Barvagter, baransvarlig, barhjælpere 

 Ekstra drikkelse: Snaps og vin (Bevco) 

 Lodtrækning: Lodtrækning i numre, præmie, antal 

 Omstilling: Kl. 20.30, dansegulv - dem der ikke er i bar! 

 Fest: Overhold barplan, hav det sjovt 

 Oprydning: Starter kl. 1.30 med at samle flasker, krus o.lign. fra borde, kl. 2.30 er 
anlæg sprut og køleskab pakket væk. 

2. Juleklip (ankomst kl. 9.30, Ansvarlig på: papir, saks og lim, skabeloner, glögg, varm 
kakao, æbleskiver, vafler, kogeplader, gryder, oprydning, afhentning, rengøring, anlæg, 
projektor, wii, spil) Maria står for indkøb til dette arrangement og julefrokost dug og 
alufade. 

3. Evaluering af Kemis Tour De Fredagsbar (Hvor mange ekstra hænder skulle 
bruges, hvordan var baren før/efter, nogen problemer). Se rizzoma. 

4. Karnevalsfest (Udklædning, tema, tema, drinksbar, MØF, omfang, d. 14. marts) 
referat forefindes. 

5. Evt. 

Manchetknapper: se rizzoma. Venter på svar.  

To do liste  

Maria; indkøb, dug rød, alufade, juleklip indkøb. Afbestilles snaps. 
Johnny: tjekke om der er 500 shortsglas. 
Anders: facebook opdate på info over julefrokost. Skilte til julefrokost over adgang forbudt 
uden billet. 
Halvor: holde tjek på bemanding af baren til julefrokosten. 
 
Kommende begivenheder 
29-11 Julefrokost 
1-12 Juleklip 
6-12 foredrag 



24-2 TMINI fest. 
 
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 

 

 

  


