
Bestmøde 09.12.13 1590-213 

1. Fredagsforedrag i fredags (Event på Facebook, ud med info, deltagelse) 

Ca. 11-12 deltagere info ikke ude tidligt nok godt foredrag. Abstrakt manglede. 
Reklame ude senest en uge før. Opret ved kvarters start men inviter først ca. en 
uge til 2 før. Hvis abstrakt ikke er der i god tid skriv at det kommer og send ud 
efterfølgende. Folk tilfredse med emne og udformning. 

2. iNANOs julefrokost på fredag (info fra Maria) 

4 kommer. Halvor laver barplan. Ansvarsområde. Start 18.00 baren skal være 
klar inden. Slutter kl. 02.00 når baren er pakket væk er der ikke flere 
forpligtigelser men hjælp gerne med anden oprydning. Fadøl bestilles i dag. 
Juleøl og almindelig på fadøl. 3-4 drinks. Tilslut ca. 24 timer før for kolde øl. 
Pakkeleg. Køb en gave. Påklædning fint lidt ligesom egen julefrokost.  

3. Arbejdslørdag (Hvornår kan folk? mad, plan,) 

Hvornår kan folk 12-01 hyggesøndag 15-02 

Mad: 12-01 Christian sørger for mad 

Drikkelse: Johnny ser på hvad haves i forvejen  

Plan: Maria gør den på Rizzoma mere overskuelig 

4. Første møde d. 20. januar (Så lidt møder som muligt i læseferien, 20. er 
mandag inden vi starter) 

Her planlægges hvornår møder skal være i fremtiden. 

5. Manchetknapper/ørenringe (Status, bestilling, salg) 

20 øreringer 40 kr 50 sæt bestilles 

32 manchetknapper 60 kr 100 sæt bestilles 

Opstartsgebyr på øreringe deles med TIMINI Halvor kontakter dem i aften. 

Martin laver en liste over priser og andet til den næste bestyrelse 

6. Julegaver til adm. (Skal/skal ikke og til hvem, budget, sidste år til Peter Thostrup 
- bestyrer) 

Peter Thostrup: julekurv 

Christian laver julekort til administrationen 

Troels Gystrup: velkostgave 



Maria køber dem pris ca. 150 kr  

7. Møde på mandag (julehygge hjemme ved mig) 

Hos Maia kl. 17.00 

8. Evt. 

Hytte: Hytteleje er gået igennem depositum skal betales om senest 14 dage 
Christian kontakter Steffen for at få betalt depositum. 

Billeder: Oprydning i alle Nanoramas billeder. De 10 bedste fra hvert arrangement 

ligges op på Facebook. Maria rydder op i dem 

Barens Navn: Nanobar 

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  

To do liste 

Maria: 2 gaver, oprydningsplan, billeder 

Christian: Julekort til administration, mad til 12-01, skriv til Steffen om depositum 

Johnny: drikkelse til 12-01 

Halvor: barplan 

Steffen: Betale depositum  

Kommende begivenheder 

12-01 oprydning 

15-02 hygge/oprydning 

24-2 TMINI fest 

 

 


