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2. Sci-tech nyhedsbrev (udkommer 3. marts, deadline for input mandag d. 24. februar, 
noget vi vil have med?)  
Dealine om en uge d. 24-02 
3. Faguge - Lokaleproblemer løst. 
Arangemenger på onsdag vil komme il at foregå på fysik. Der skal være abstract til hvert 
foredrag som opgives som to events da der er to foredrag to dage. Inviter alle folk til events. 
Anders 
- Se ansvarsdelegeringsdokument under Aktuelt i Dropbox.  
- Reklame! Plakat op på opslagstavle inden onsdag, opdater alle events på facebook med 
tider og tilmelding.  
Plakat er lavet og kommer op i morgen. Italia resterant envent skal ud. 
Lisette, Steffen laver kage til onsdags- og torsdagsforedrag 50 muffins. Kaffe undersøges af 
Steffen 
- Status på tilmeldinger, hvor mange er tilmeldt vinsmagning? Er de andre tilmeldingslinks 
OK?  
Alle skal helst være der tirsdag kl. 11.00 lok. 316 
Workshop hvem kommer 
Halvor 
Johnny 
Mark 
Anders 
Michael 
 
Halvor melder hvor mange der er til vinsmagning 73 
4. UNF arrangement (læs på rizzoma)  
Fradag-søndag 7-9 marts nanohuset nanobaren lukker kl. 19.00. Se rizzoma. De lejer musik 
og fadølsanlæg.  Der er styr på tingene 
5. Karnevalsfest (Fungerede diamant, kommentar)  
Martin finder diodelys. Dem der r her i morgen kigger på det kl 11.00- 11.30 
6. TÅKEKAMMERET - Nanoramas bestyrelse kommer til et møde og siger hej!  

13-03 evt. Giv 2 kasser øl efter udeblivelse. 
 
7. Fredagsbar og festforeningsmøde for AU (11. marts 14-16 - fokus på overholdelse af 
loven)  
For alle festforeninger. Steffen og Maris deltager den nye formand/kasser. 
8. Debatmøde  
I morgen info skal ud i dag. Der gives soddavand. 
9. Generalforsamling  
 
10. Evt.  
Auktionsbar med salg at glemte ting ikke ok. Det skal på hittegods eller gives til velgørenhed 

lovgivning på området skal undersøges. Steffen undersøger sagen. 

Pæskebryg opføres som et evnt. Evt flasker 



To do liste 

Anders: plakater og events udmelding. 

Steffen kage onsdag, lost and fund. Skriv til Anders angående debatmøde. 

Lisette: kage onsdag 

Martin diodelys. 

Til stede 

Halvor Høen Hval  
Anders Helge Johansen  
Martin Sand Nielsen 
Lisette Cecilie Hansen  
Johnny Vejrsø Nielsen  
Mark Jonas Haastrup 

Steffen Sparvath 

 


