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1. Evaluering af spilfest  

Barplan med nordmænd fungerede ikke så godt der skal være færre som løber 
ind og ud af baren. Barmøde manglede dette kan måske afhjælpe problemet. 
Så alle kender retningsreglerne. 

Liste til barmøde ikke fuldent skal uddybes up fore graps på rizzoma. 

- Quizshow (Hvordan fungerede det og hvordan kan det forbedres?) 

Folk ville gerne have haft mulighed for selv at deltage. Evt. lave det så man kan skrive 
på et papir hvad man vil svarer så kan man efterfølgende indlevere dem og finde en 
vinder. Årgange/hold imod hinanden. 

Må gerne være der oftere. 

Find en quiz der måske er mere tværfaglig 

- Bordfodboldturnering (Hvordan fungerede det og hvad kan forbedres?) 

Bedre reklame. Meget populært der var mange over at se på og deltage. Der var 12 hold. Var 

nede på jorden så alle kunne deltage. Turneringen varede kortere end ventet. Slides med hvad 

der sker i løbet af aften 

Premie klippekort til hver vinder. 

Slides skal i det hele taget bruges oftere fungerede godt. Men det er et problem med pcen. 

- Reception (Hvordan fungerde det og hvad kan forbedres?) 

De kunne ikke finde ud af at rydde op der var mange mennesker og de holdt sig ikke i 
hjørnet. Som det ellers er meningen. Stressende. 

- Opsætning/oprydening (småstress over de mange ting der skulle klappe under 
opsætningen, skriv en fyldig forklaring/brugsanvisning til hvordan det skal gøres i 
fremtiden, vi var færdige med at rydde op  kl. 3, 2-3 stykker hjalp med oprydningen, 
spøgelser)  

Vi har en fast aftale med inano om at foryer er vores om fredagen. Reception foregår 
ved ved de sorte borde. Det ville være godt at hav de på skrift. 

Lås døre når der skiftes fra fredagsbar til fest. 

Fast musikliste. Kun folk i baren sætter musik på. Meget hørt musik skal evt. på musik 
liste. 

Opvasken var ikke taget at studentermedhjælperne det er ikke ok. Noget opvarsk var fra 
onsdagen. Ny besked ud om at alle skal tage opvasken hvis det trænger. Inano skal 



have at vide at de skal sende besked ud om at alle skal hjæpe med opvasken hver 
halve år. 

Der manglede øl. 

2. Evaluering af faguge (Her ligges vægt på den del som var for ALLE nano’er. 
Hvilke arrangementer fungerede? hvad var folks reaktion/mening? Hvordan var 
samarbejdet? Opsamlingsmøde med best og udvalg?) 

Der var mange problemer fordi der ikke kom mange til arrangementerne. Med 
undtagelse af Italia. Måske lagde arrangementerne for hurtigt ud på facebook efter 
hinanden. 

Foredragene kan evt. handle om hvad nano bruges til efterfølgende. 

Mangler folk tid. 

Italia og vinsmagning var en succes.  

Send evt. spørgeskema ud til folk om hvorfor der ikke kom så mange. Maria. 

Opsamling mellem best og Timini 

3. Generalforsamling  

 - Er alt bestilt? (portvin, trøfler, afhentning, krus, tallerkner, servietter, 
opsætning) alt er styr på.  

Martin henter trøfler. Johnny henter portvin. Glas pocelæn anvendes. 

 - Gennemgang af vedtægtsændringer (der er lavet udkast til 
vedtægtsændringer, gennemgang af hvad og hvorfor) 

 - Lagerstatistik (rod i lagerstatistikker, er der styr på det? hvordan præsenteres 
det? hvad kan årsagen være?) 

Indkøb og regnskab stemmer ikke overens. Underskud på 14000 hvis man ikke ser på 
lageret. 

Der skal laves en gennemgang af alt hvad der sælges. Hvor underskuddet kommer fra 
vides ikke.  

Der er indtil nu ikke råd til flere underskud. 

Kasser skal evt. have en med ind over Martin, Johnny og Steffen. 

Fadøl skal fremover koste 20 kr. 6 beerpong glas skal koste 10 kr 

 - Ark på dropbox (har alle opdateret deres ark? Må gerne skrive 
brugsanvisninger til alle mulige småting og ligge i jeres mappe (således at den næste 



der har posten ikke skal lede og selv finde på en smart måde at gøre det på), løse ender 
- smides af drop’n) 

To do for alle 

3. Carlsberg (Vi har fået et ekstra køleskab af Carlsberg, til depotet? skriftlig aftale) 

Aftale undersøges. Har lige fået ny køleskab. Der er lås og nøgle til. Maria 
undersøger om det ene køleskab må stå i foryer. 

4. Karnevalsfesten (Fællesevent er oprettet på facebook, evt. plakat med QR-kode 
til opslagstavlen?) 

Plakat med QR kode.  Sælger biletter fra på fredag. 

Barplan Maria 

5. Karnevalsefterfest (Planlægning, d. 5. april, quiz? evaluering) 

Efterligner quiz-aften. 

6. Evt.  

Christian giver Simon datoer han kan lave arrangementer 

Manchet knapper er kommet Maria henter dem i morgen. 

To do liste 

Alle tjek postbeskrivelser på dropbox. 

Maria: barplan, manchetknapper hent, køleskab i foryer, spørgeskema 

Christian: kontakt Simon datoer for events 

Regnskab: Steffen, Johnny og Martin 

Martin: trøfler 

Johnny: portvin 

Liste til barmøde ikke fuldent skal uddybes up fore graps 

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 


