
Bestmøde 03.02.14 1590-213 

1. Fredagsforedrag (Evaluering, hvad fungerede, hvad fungerede ikke, Halvor stod for 
sodavand, Maria sagde velkommen) 

Fint foredrag, dog ikke meget nyt – mere relevant hvad det er de specifikt laver i gruppen. 
Øl var ikke kommet på køl i god nok tid. 
Læg ind på facebook video m. Besenbacher i elbil 

Andre videoer: 
Besenbacher U-days 
http://vimeo.com/12484206  
Nanoscience 
http://vimeo.com/13485802  
iNANO lecture George M Whiteside 
http://vimeo.com/28979808  
Besenbacher prøver EL-bil 
http://vimeo.com/28117034  
Besenbacher superviser kinesere i LAB 
http://vimeo.com/32786837 

 
 

2. Super Bowl (Hvad fungerede, hvad fungerede ikke, opdater ark i drop’n) 

10-15 stk. – fint fremmøde 

En halv time til opstilling var fint 

Bobspil, bordfodbold, projektor, anlæg, lærred 

Streamede fra Stig’s computer, den ligger i rummet 

Folk havde fint selv sørget for snacks o.lign. 

Oprydning tog ca. 30 min. (Halvor, Zeuthen og Hamming) 

 
3. Faguge og økonomi (Program, hvem kan/skal/vil deltage hvor og hvordan, hvor 

mange nordmænd osv.) 

Har spurgt iNANO om de vil sponsorere forskellige ting – spørg TIMINIgruppen for mere info. 
Generelt er der taget kontakt til de steder hvor de forskellige arrangementer for at sikre at det er 
OK med antal og åbningstider osv. 
Tilmeldingsblanketter skal oprettes til flere arrangementer 
Vinsmagning: Endeligt svar til d. 17. feb. – Halvor, Folk kan tilmelde sig indtil d. 14. feb i 
fredagsbaren, hvis min. antal så skal der tages højde for dette 
Tage kontakt til festforeninger mht. quiz og hån inden fest d. 28. feb. 
Halvor og Johnny står for quizshow – 3 fra hver festforening, evt. 4 festforeninger, de formulere 
regler og sender til Zeuthen som snakker med festforeninger, evt. multiple choice 

 
4. Debatmøde (Dagsorden, hvilke punkter vil vi selv lægge op, hvert enkelt arrangement 

evt. lille sammenfatning af egen evaluering?) 

Første punkt skal være pizzabestilling – så skulle den gerne nå frem mens debatten er i gang, 

Nanorama gi’r sodavand til debatmødet 

Alle udvalg må gerne have afholdt møde inden, så de har noget at byde på, evaluering af sig selv 

Er ”debatmøde” for skræmmende 

http://vimeo.com/12484206
http://vimeo.com/13485802
http://vimeo.com/28979808
http://vimeo.com/28117034
http://vimeo.com/32786837


Steffen står for styring af debatmøde og laver dagsorden (og sender til Anders), Halvor har TIMINI, 
Husk udvalgene 
Send forslag og kommentar til Steffen på Rizzoma 
Anders skal huske at oprette events på facebook og kalender, laver ”Indkaldelse til 
generalforsamling og debatmøde”-mail 

 
5. Andre møder (Jeg, Maria, har nogle obligatoriske timer og har derfor ikke mulighed for 

at deltage i diverse møder, vi skal have lavet en plan) 

Bestyrelsesmøde 17.02.14; Halvor 
Debatmøde 18.02.14; Best styre den 
Karnevalsmøde 19.02.14; resten af best 

 
6. Karnevalsfest (Møde d. 19. feb. kl. 17 på rådet, antal hjælpere til opsætning og 

oprydning, billetpris, kostumepræmier, MØF, møde d. 10. marts, på dagen ift. sidste år) 

Hjælpere til barvagter – Halvor 

 
7. Kapsejlads (planer, efterfest) 

Ædruelighed, skal vurderes 
Øl på køl dagen inden 
Kig gamle referater igennem om tidligere kommentar 

 
8. Evt. 

Sci-Tech møde, i dag kl 17 (Zeuthen tog til det – har evt. en opdatering til næste bestmøde) 
Bestyrelseshygge-dag (Bowlingbaner booket kl 23-01, mødes v. Steffen kl 18) 
Nøgler til rummet (Johnny og Lisette) 
Portvin til GF (Se referat fra sidste GF) 

 
 

Alle: 
Stigs computer ligger i rummet – han skal have den tilbage (SuperBowl) 
Forslag/kommentar mht. debatmøde på Rizzoma 
 
Maria: 
Faguge: Tilmeldingsblanketter, opret/oplære (Zeuthen) 
 
Halvor: 

Faguge: Endeligt svar mht. antal deltagere mandag d. 17. feb., Quiz-koncept (sammen m. Johnny), 

 

Steffen: 

Debatmøde: Dagsorden, Musikudvalgsmøde (også evaluering til debatmøde) 

 

Anders:  

Læg Besenbacher I el-bil ind på facebook, som følgeton til fredagsforedraget. 

Indkaldelse til generalforsamling og debatmøde m. dagsorden (fra Steffen), 

Musikudvalgsmøde (også evaluering til debatmøde) 

Opret arrangementer på facebook (til hele Q3) og kalender (til sommer af fastlagte arrangementer) 

 



Johnny: 

Faguge: Quiz-koncept (sammen m. Halvor),  

 

Mark: 

 

Zeuthen: 

Faguge: Oplæres I tilmeldingsblanketter, kontakt til fest foreninger mht. quiz 

 

Martin: 

 

Lisette: 

 

 


