
Bestmøde 10.02.14 1590-213 

1. Fredagsforedrag (Hvem og hvornår er den næste, abstract osv.) 

Faguge er det næste og sidte i Q3 

2. Besthygge (På lørdag, styr på alt?) 

Se kalænder for adresse laver fælles mad 

3. Instruktorøl (Skulle gerne få liste i morgen, tirsdag, 200 kr i forbindelse med fredagsbar, 
siger til inden og får det på køl - besked ud til instruktorene) 

Mark får liste i morgen. 200 kr at få en kasse øl i fredagsbaren den skal bestilles på forhånd. 
Ellers koster det 300 kr skriv det som en fodnote. 

4. Karnevalsfest (Tema, MØF er med, Hvem laver diamanter?) 

Sims 

Bardekoration stor pc skærm 

Næste møde maria kan ikke komme. Liste over hvem der kommer 

Lisette laver en diamant som forsøg ud af plastik med cykellys i. 

Johnny hjælper til hel dagen 

Halvor kommer kun til festen 

Christian hjælper hele dagen 

Anders hjælper hele dagen 

Mark hjælper hele dagen 

Lisette hjælper hele dagen 

Martin hjælper hele dagen 

Fra kl 16 

5. Kapsejlads (d. 9. maj, dette er en fredag derfor intet problem med alkoholbevilling, plan 
plan plan) 

6. Faguge (Problemer og løsninger, fordeling af nordmænd, program, hvem skal bruges hvor, 
planen lægges på rizzoma el. dropbox?) 



Lokaler er ved at blive reserveret og skulle gerne være i orden. Fællesspisning i foryer måske i 
fare. Der er oplæg i kælderen som skal spørges ad om det er ok med fællesspisning i foryeren 
ellers vil der evt. blive sat et telt op. Maria kontakter Anette for at få info. 

Nordmænd er delt ud. 

Vinsmagning skal udmeldes inden 24 timer tilmeldingsfrist fredag d.14-02 Anders udmelder info. 

Hvornår nanorama ønskes til stede Halvor skiver et dokument. En timini som ansvarlig for hvert 
event som kan kontaktes for info. 

Fredag 16-18 fredagsbar koncert. 18- fest. Starter med en quiz 

7. Debatmøde (Flere forslag til dagsorden, andre ting?) 

Maria sender mail ud til folk om generalforsamling og debatmøde. 

Dagen efter sendes en ny endelig dagsorden ud for generalforsamlingen. 

8. Hvad mangler?? 

Nyt it info system er under vejs. Så hele au kommer til at køre over det samme system. 

9. Evt. 

Cider er ønsket i fredagsfaren til 15 kr. købes fra Carlsberg. Kontrakt med dem skal haves på 
skrift Maria kontakter dem. Alternativet er at udbyde en drik i fredagsbaren. Evt. lav en 
månedens drik. Mark tager det op i fredagsbarudvalget. 

To do 

Mark laver mappe over hvad man skal gøre til en fredagsbar. Cider eller månedens drink. Får 

liste i morgen. 200 kr at få en kasse øl i fredagsbaren den skal bestilles på forhånd. Ellers koster det 

300 kr skriv det som en fodnote. 

Steffen laver mappe over hvad man skal gøre til en fredagsbar, nye hjul til sækkevogn. 

Lisette laver sims diamant 

Maria kontakter Anette for at få info om foryer. Sender mail ud til folk om generalforsamling og 

debatmøde. cider. Kontrakt med Carlsberg skal haves på skrift 

Anders vinsmagning info. 

Halvor Hvornår nanorama ønskes til stede Halvor skiver et dokument. 

 

Til stede 

Maria Færch Jensen  
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Johnny Vejrsø Nielsen Mark Jonas Haastrup Christian Bonar Zeuthen  
Steffen Sparvath 


