
Bestmøde 27.01.14 1590-213 

1. Fredagsforedrag (info, abstract, sodavand osv.) 

31-02 abstract mangler endnu. Forventes at være på vej. Halvor sørger for sodavand, Maria 

byder velkommen. Kommenter eventuelt på facebook så folk bliver mindet om eventen. 

2. Superbowl (Info/besked på facebook, noget der mangler) 

Ny klar besked på facebook, Nonoweekend med superbowl søndag 02-02. Det nye 

bobspil skal byttes så det må ikke komme op denne dag. Undersøg hvordan det bedst 
fungere med lyden så det vides for fremtiden. 

3. Depatmøde og Generalforsamling (Status på trøffel osv, foyer vs. TØ-lokale) 

Indkaldelse skal være ude 2 uger inden dagsorden 1 uge inde. Portvin hvor meget 
skal bruges vides ikke. Steffen og Maria undersøger sagen. 

Debatmøde: forventer af reserverer et TØ-lokale eller vores mødelokale alt efter hvor 
mange der kommer. Maria reserver lokaler. 

Kig jeres beskrivelse af poster igennem. Skriv evt. et dokument med ikke løste 
opgaver som skal gøres af den næste. 

4. Pengesager (System så ingen løse kvitteringer, cc Kass på alt?) 

Der har manglet kvitteringer som har skabt rod i regnskabet. For at undgå det for 

fremtiden. Vil kasser vide hvad der er bestilt med kvitteringer og per mail. Og vil 
gerne stå for udsendelse af regninger. Regnskab og penge lånt ud vil fremover 

fremgå af Rizzoma. Så alle ved hvor mange penge der er at gøre med. 

Postbakke på kontoret hvori man kan ligge kvitteringer tømmes regelmæssigt. 

5. Faguge (info, baggrund/idé bag skal på facebook) 

Dybere beskrivelse på facebook. Programmet er endnu ikke helt færdigt men vil blive 
lagt op hurtigst muligt. 

      Vinsmagning lørdag aften gratis. Administration er også inviteret info om dette skal 
ud. 

6. Fødselsdagsfest (dato så vi kan lave forarbejde) 

23-05 udmeld hurtigst mulig så folk skriver det i kalenderen. Men den må ikke ligge 
samtidig med andre fester. Det meste vil blive planlagt inden generalforsamling. 

7. Småting/opdateringer (Bobspil skal sendes retur, pantspand fungere over alt 

forventning, infoskærme vs. kunst) 

Freagsbar og booket foryer til andre formål der er 3 indtil videre mere info vil komme. 
Maira har styr på det.  



Der mangler folk på fredagsbar listen for fremtiden vær mere striks med at få folk til 

at melde sig. 

8. Evt. 

Instruktorøl koster 250 Kr. hvis det vides på forhånd sættes dem på køl og kan 

blandes med sodavand. alle instruktorer skal informeres de kan få dem kolde til 
fredagsbaren hvis de fortrækker det til 200 Kr. men det skal siges på forhånd. Mark 

videregiver info. 

Kollage med bestyrelsesposter til opslagstavle. Anders og Martin. 

Anders kigger på om pizza kan fås billiger end hvad de koster nu. 

To do list 

Anders: pizza, kollage med bestyrelsesposter, Superbowl,  

Mark: instruktorølpriser info ud til instruktorer 

Maria: reserver lokaler til debatmøde, portvin, velkomst tale foredrag 

Halvor: sodavand foredrag 

Steffen: portvin 

Til stede 

Maria Færch Jensen  
Halvor Høen Hval  
Anders Helge Johansen  
Lisette Cecilie Hansen  
Johnny Vejrsø Nielsen  
Mark Jonas Haastrup 
Christian Bonar Zeuthen  
Steffen Sparvath 

 

 


