
Bestmøde 20.01.14 1590-213 

1. Liste af arrangementer i Q3 (vi laver liste og diskutere punkterne) 

 - Superbowl (FURT og FUZU har styring) 

Fra 21-… storskærm, bobspil og bordfoldbold stilles op. Der sælges evt. sodavand og 
popkorn sælges. Folk skal selv tage med hvad de vil spise og drikke. Gamepass 
mangler skal undersøges. 

 - Besthygge-lørdag (bowling, andet) 

15-02 øl tilladt. Aarhus bowling. 2 baner 1 time. Rød kugle. Lisette el. Steffen laver evt. 
mad 

 - TIMINI-fag-uge (hvad er planlagt, ud med reklame) 

25-02-02-03 Færdig plan kommer snarest. Spisning 26-02 alle fra nano er velkommen men 

dem der kommer skal give besked. 

Event på facebook. Anders 

 - Stor fest (spil, casino, logistik) 

Fredag i Timini-fag-ugen projekter skal opstilles hvor den skal hænge undersøges til 
superbowl. Alt hvad der har med spil at gøre bordfodbold, bobspil  o.l. Evt. billeder af 
hvilke spil der er. 

 - Generalforsamling (debatmøde, trøfler, portvin, vedtægter) 

18-02 debatmøde. kl. 17.00 mad pizza. Afholds for at undgå at generalforsamlingen 
trækker ud. Forslag til hvad overskud skal bruges til/ indkommende forslag. 

05-03 generalforsamling. Regnskab skal fremlægges, vedtægter godkendes, gamle 
bestyrelse går af ny vælges. Formand og kasser fortæller om årets forløb. Forslag til 
hvad overskud skal bruges til. 

Portvin købes på bewko antal se evalueringsark fra sidst. Johnny. 

Trøfler. Små 48 købes i matematisk kantine Martin  

Skal indføres i den offentlige kalender. 

Opstilling hestesko vendt mod skærmen. Hvor baren normalt står. 

Udvalg skal diskuteres. 

 - Karnevalsfest (Sims-tema, kontakt med MØF, efterfest) 

Sims tema. Blinkende lås overhovedet. Evt. cykellygte. 



Efterfest afholdes af Nanorama 

- Fredagsbar (Hvordan får vi folk til at skrive sig på, turnus ordning, temaer, 
håndbold) 

Kontakt folk og hør om nogen kan stå der mangler folk til på fredag. 

Håndboldfredagsbar. På fredag. Evt. 

- Fredagsforedrag (hvilke datoer, hvem kommer?) 

31-01 Torben abstract ude senest en uge inden. 

 - Kapsejlads (torsdagsbar, slagplan)… 

 - Fødselsdagsfest (slagplan, erfaringer)  

…begge tænk over hvad kan klares allerede nu til næste gang. 

2. Ugentlige møder (hvornår ligger de bedst?) 

Mandag kl. 16 

3. Arbejdslørdag (Hvad fik vi gjort, hvad er der af hængepartier, nogle “nye” regler?) 

Oprydning 

Bordfodboldbord malet og fået lys. 

Mangler Hylder. Maria 

Nyt Bobspil skal købes Martin  

 Nyt Carlsbergskilt (Maria) 

Ny bobspilplade (Martin/Anders) 

Skilte til kasser (”Advanceret bar”, ”Maling”, ”Karton”, lister over hvad der er i kasserne) 
(Johnny) 

Lister og skilte kasser laves Johnny. 

Kortspil (Halvor) 

Tiger 10 spil ens 

4. Manchetknapper/ørenringe (hvad er status, info ud til de studerende) 

De er bestilt er fremme i april. Martin udmelder til folk 

5. Jørgen Kjems (Ny centerleder, skal vi forsøge at skaffe et møde til præsentation?) 



Præsentation alle skal være til stede. Fx 10 min under et møde eller når vi præsenterer 
os for Timini. Halvor kontakter ham. 

6. TÅGEKAMMARET (generalforsamling, hilse) 

29-01 generalforsamling. Christian og Martin møder op og hilser fra Nanorame. 

Hilse på dem en torsdag. Christian høre TÅGEKAMMERET hvornår det bedst passer 
dem.  

7. Evt. 

Vinsmagning gratis skal undersøges nærmere, om det bliver gratis vides endnu ikke 

helt.  Halvor  

Anders opretter events på kalenderen over hele Q3. 

To do liste 

Martin: 29-01 generalforsamling, udmelding om Manchetknapper/ørenringe, køb 

bobspil, 48 trøfler. 

Anders: events for Q3 i kalender, timini uge på facebook. 

Maria: hylder.  

Halvor: kontakt Jørgen Kjems, køb kortspil, 

Johnny: portvin 

Christian: kontakt TÅGEKAMMERET om en dag Nanorama kan komme omkring, 29-01 

generalforsamling. 

 

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 

 

 

 

 

 


