
Bestmøde 24.02.14 1590-213 

1. Debatmødet (Generel respons, vedtægter, regnskab, ift. GF, hvordan kan det optimeres?) 

Alle var hovedsagligt enige til mødet. God opbagning fra de tre personer der kom. Det tog 4 
timer det er ok. Generalforsamling skal helst ikke tage meget mere end 2 timer. Christian. 
Taler om sportsudvalget. Simon musik udvalget, Steffen evt. håndværkerudvalg og Mark 
barudvalget til generalforsamlingen. 

2. Karnevalsfest (mødet i onsdags, billetsalg, efterfestevaluering/-fest d. 5. april, kostumer, 
barplan, torsdag d. 13. marts, pap) 

17.00 mødes alle. Plakater og biletter laves af TÅGEKAMMERET hvornår de kommer vides 
ikke.  

Barplan er lavet navne skal på. Halvor laver planen. Evaluerings møde hygge står vi for. 

Kl 03.00 sidste servering. Baren pakkes sammen lidt før. 

d. 13-03 mødes dem som vil fr at lave bardekoration. Maria, Lisette og Johnny mødes kl. 
17.00 og laver det en stor diamant og store figurer laves mest muligt inden indkøb sker på 
dagen kl 12.00 

3. Faguge (Gennemgang af planer, hvor skal hvem bruges og til hvad, transport, bestilling af 
kage/mad) 

Mad i fysisk kantine tirsdag til 9 nordmænd maira forhører om det kan fås kl. til kl. 12.00 bord 
bestilles. Maden betales på Nanoramas visa kort regning sendes til inano. Bestil mad til fredag Maria. 

Workshop 15 i alt. Johnny finder ud af hvor det afholdes. 

Onsdag plan til dem som skal vise rundt findes. Man mødes for at skifte hold kl. 13.00 ved trappen. 

Fredag opstilling til fest fra kl. 14.00. Køleskab og barelementer hvis muligt sættes på køl torsdag 
Johnny. 

Der er 4 quizhold. Skal laves som en samlet konkurrence. Til næste år kan der evt. laves en pokal. 
Steffen står for bordfodbold så han deltager ikke i quizzen. Quizzen stopper en halvtime inden 
tilmelding til bordfodbold. 

Skriv at nogen borde er reserveret fra kl. 15.00 informere administrationen. 

3. Spilfest (turnering, barplan, oprydning, opstilning - tegninger/planer) 

Bordfodboldturnering fra kl. 19.30 tager ca. 3 timer tilmelding fra 15.30-19.00. 

Steffen laver prislister på PP som kan vises på projekter over baren med evt. billeder fra hvad vi har 
levet i bestyrelsen. 

Klippekort forsøges. Steffen  



Klippemaskine. Lisette kender en som hun høre ad. 

Lørdag der sælges evt. sodavend til maden. Det forventes at der bliver ca. 20-30 personer. 

Vinsmagning kontrol af hvem der vil købe hvad. Vinen kommer inden for nogle uger man skal betale 
inden for en uge til nanorama som betaler i et helt beløb. Christian. 

4. Pizza (Modtaget tilbud, 55 kr. stk, inden kl. 17, mindst 5 Pizzaer, kontra 17.45, direkte 
kontakt) 

Holder ved vores nuværende aftale. 

6. Fremtidsplanlægning (Tjek op på Tækker, Tjek op på gris til fødselsdag, Tænk over tema til fester) 

Gris og fødselsdagsfest Christian. Tænk over emner til næste gang 

7. Generalforsamling (Tjek op på jeres ark på dropbox, opdater, liste af opgaver/løse ender til næste 
møde er der indkaldt til GF) 

8. Evt. 

To do liste 

Maria: kantiner bestil bord og mad, 

Johnny: køleskab på køl torsdag, hvor afholdes workshop 

Steffen: prisliste på PP, klippekort, 

Christian: gris, fødselsdagsfest 

Halvor: barplan til karnevalsfest og spilfest 

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 

 


