
Her er en revideret dagsorden til mødet i morgen. 

Næste møde 05.09.13 1593-222 

1. Fredagsbar (d. 13. september ingen nanobar, DK’s største fredagsbar, Besenbacher 
har foyer 13-14. september, overvej liste over hvordan køleskabet stilles bedst (kan 
spare tid i opstilling)) 
Vi har ingen fredagsbar denne fredag. Der sættes billede på køleskabet, så der er ikke nogen 
tvivl om ølopstilling. Der kommer til at ligge en liste over folk der har vundet fotokonkurrencen. 
Her skal man huske at strege navnene over, når øllen er givet. 
 

2. Hyttetur (status på tilmeldte, få jeres årgang med, sidste frist i morgen, fredag d. 6., 
igang med bestilling og indkøb) 
Der er kun 9 tilmeldte. Der mangler opbakning, 2. årgang har igen fået lab i den weekend, 
hvor vi tager af sted.  
Der vil stadig være mulighed for tilmelding fredag, så vi skal se om vi ikke kan få flere med.  
 
3. Sci-Tech møde (referat, noget nyt, interessant) 
Steffen foreslår at vi skal have en repræsentant, så vi altid er tilstede til møderne. Det er 
samarbejde mellem foreningerne, og en nem måde at få direkte kontakt til adminstrationen.  
Administrationen har lavet en ny app til de nye studerende. Der bliver måske lavet en app, 
hvor man kan hente alle ens informationer (længere ude i fremtiden).  
Der blev foreslået en foreningsdag, MFSR/Sci-Tech vil stå for dette, lidt lige som 
karrierensdag, så man for set de forskellige foreninger.  
Vi skal være opmærksomme på at eksamenstilmeldningsperioden er rykket. Vi skriver på mail 
når tilmeldingen åbner. 7-09-13. 
FFB mails, vi vil gerne stadig have dem på nanorama@nanorama.dk 
 
4. Fredag d. 27. september (flytning af foredrag, matchmaking event) 
Torben har mulighed for at flytte foredraget til kl. 16 eller til Q3. Vi flytter det til Q3.  
Hvad skal du blive foredrag: Der skal snakkes med Kaj fredag i næste uge.  
 
5. Bevco (alternativ til metro?) 
De er dyrer på de billigere vodka, men ellers generelt billigere på alt de sprut vi køber.  
De kan levere gratis, hjælpe med events osv. Trine undersøger lige specifikt, hvordan det vil 
se ud, hvis vi bestiller alt hos hhv. metro og Bevco.  
Vi skal være opmærksomme på vores Carlsbergkonto, fordi den muligvis kun løber over et år.  
 
6. Nøgler til rummet (pris for ekstra nøgler, diskussion om hvordan nøgler skal opfattes) 
Nøgler koster 300kr, men vi skal finde ud af om alle i bestyrelsen skal have en nøgle. Der vil 
give god mening at TA, RA, kasserer, formand, og en kun til udlån. Martin laver en kæmpe 
nøglering.  
 
7. Hylder/reol i depot/rummet (Vi har fået lov til at fylde på nogle hylder i depotet, reol på 
vej til rummet) 
Rumansvarlig har været i gang med at flyde op på reolerne. Der er en anden reol på vej, som 
vi må bruge nede i rummet.  
Der stod reoler ved containerne, hvis der stadig er tager vi dem.  
 
8. Glemmekasse (opstillet, hvis mulig (kommer an på hvor tung den er) kan den tages 
op til fredagsbaren) 



Den er opstillet nede i kælderen ved siden de skabe, som man kan leje. Den skal tømmes en 
gang hvert halve år. iNANO skriver informationen på mail.  
 
 
9. Kasserer (tegner og) fortæller (gennemgang af regnskab, økonomi for fest) 
Et enkelt dias fra hver fest kunne være en god ide. Steffen viser os regnskabet.  
Det foreslåes at der laves en optælling før og efter hver store fest. Steffen ved hvor meget, der 
præcist er i kassen, og Casper laver overslagsregning efter hver bar. 
 
10. evt. 

- Anders venter stadig på beskrivelse fra et par stykker. Det skal ske!  

-  Casper har købt mikrofoner, de bliver afsendt når Steffen har betalt regningen. 

- Pant er afhentet i dag, så det skal stilles op, når det skal afhentes. Vi brude få mail, før de kommer.  

- Nanorama har ikke noget samlet telefonnummer, man kan få viderestilling igennem skype.  

Vi skal have skrevet ned, hvem der har hvilke telefonnumre, så det er nemt at skfte ved hver 

bestyrelse.  

-  Stoledans som underholdning til rus-fest 

 

ALLE: SKRIV NU DE LINJER TIL ANDERS. 

Casper: Lave oversigt over hvordan øllene skal stilles. Liste med specialøl man kan stemme på. Lave 

overslag efter hver fredagsbar.  

Maria:  Skriv mail om tilmelding. Sende Susannes mail til Anders.  

Trine: Lave vinderliste. Lave pris overslag og sprutbestilling  

Anders: Lave ny plakat om at fredagsforedrag er flyttet.  

Steffen: Sende metroregninger, finde ud af hvad Carlsbergkontoen er for noget, og hvad vores aftale 

præcist er. Frem ad rettet udarbejde dias til efter hvert stor fest. Betale regning til mikrofoner.  

Martin: Lave nøglering.  

Halvor: Optælling før og efter hver stor fest.  


