
Næste møde 26.08.13 1590-213 

1. Rus Intro (hvornår ligger holdtimer, hvem kan komme med? snak om poster, 
arrangementer) 
Nano 1,2,3: onsdag kl 12, torsdag kl 13 , fredag kl. 15.  Vi vil gerne have at flest mulige møder. 
Det drejer sig om d. 4/9, 5/9 og 6/9.  
 Vi mødes før og følges sammen der ind.  
 
2. Fredagsforedrag d. 30. august (hvem? reklame? sodavand? Fremtidige planer?) 
Der er fredagsforedrag på fredag med Duncan. Der skal laves PR, vi mangler stadigvæk et 
abstract fra ham. Anders skriver fredagsforedraget i kalender.  
Det næste foredrag bliver den 27/9 med Torben Jensen.  
Der er også taget kontakt til Liv og Kaj (hvad kan jeg blive foredrag). Disse foredrag bliver i 
Q2.  
Det kan være smartere at vi bare bestiller igennem Carlsberg, både øl og sodavand. Der skal 
bestilles meget cola. 
Halvor rydder op vores pantlager inden torsdag, så Carlsberg får det rette pant med tilbage.  
  

 
3. Evaluering af fredagsbarer hen over sommerferien (overvej hvordan pauser i 
fredagsbarene skal ligge, system med indkøb og opfyldning, byttepenge) 
 
Casper vil gerne have at vi får et større lager af flaskeøl og sodavand.  
Der går mellem 1-2 kasser øl til hver fredagsbar.  
Martin siger at de nye tutorer, gør hvad de kan for at russerne kommer til fredagsbaren.  
Det er også gået fint med byttepengene, pengeskabet er blevet droppet.  
Der blev ikke handlet ind over sommeren.  
 
 
4. Generalforsamling d. 2. okt. (udvalg i vedtægter, flytte generalforsamling, reklame, 
attraktivt at være i Nanorama?) 
Have fundet ud hvordan vedtægterne skal ændres, bl.a. med regnskabsåret.  
Generalforsamlingen flyttes til d. 9/10. Det kan være en god ide at flytte generalforsamlingen til 
efter den første fest i Q1 og sidste fest i Q3.  
Det kan være en ide at flytte det til et større lokale, evt. foyeren.  
Alle skriver et par linjer om deres post.  
Fortsættelse af strukturen i Nanorama kan også gøre det mere attraktivt for de ældre 
studerende.  
PR: Vi holder møde hver uge, afslappet stemning til generalforsamlingen.  
Plakter om hvad Nanorama tilbyder: Gril, fredagsbar, fest, andre arrangementer, møder hver 
uge. 
  
 

 
5. Fest d. 4. oktober (øl, påskebryg + shot til russere, Jägerbombs? Historie/teater rus 
hold mod hinanden, best) 
Vi vil gerne indvige russerne. Vi giver dem påskebryg. Det kunne være fedt at have 
Jägerbombs i baren, men hvis vi kan få energidrinks gennem Carlsberg kan det være en idé.  
 
Vi vil gerne lave et teater med en histore med blanke huller, hvor sætningerne er skrevet af de 
studerende.  



 
Der arbejdes videre på dette foreslag, eller laves et nyt som kan fremsættes til næsten møde.  
 
 
 

 
6. Buckyball (Nanorama Best inviteret på gallafest i Trondheim - d. 10.9.13, 
interesseret?)  
Folk vil gerne med, men det er en smule dyrt. Maria skal have besked i morgen.  
 

 
7. Betaling for vores ting (smartere måde at holde styr på at betale for grill og 
instruktorøl, evt. sige at det SKAL være kontant ved udlevering - ingen undtagelser) 
Det er nemmest med kontant betaling ved udlevering. I specielle tilfælde kan der laves andre 
aftaler.  
 
 
8. Hyttetur (Antal tilmeldte, har vi styr på vores opgaver? Reklame) 
Maria, Casper, Anders, Halvor og Trine tager med.  
Mere reklame skal ud, snak også gerne dine med studerende. 
Anders laver plakat. 

 
9. Status på projekter (se ark i drop’n) 
Steffen er kommet meget kort med alle byggeprojekterne. Momsregistreringen er done.  
Der er problemer med vores nemkonto, efter vi har fået nyt CVR-nummer, men Steffen 
arbejder på det. 
Trine har ordent hendes projekter.  
Maria har fået Halvor til at påbegynde rensning af fadølsanlæggene. Det kan være en god ide 
at tillægge rumansvarlig ansvar for indkøb og rensning af fadølsanlæg, og så referant 
overtager fredagsforedrag.  
Vi kan stadig ikke få flere nøgler til rummet. Steffen, Maria og Halvor har en pt.  
Vi skal have fundet ud af noget med nøgler og fredagsbaren, så de ikke har to nøgler, eller at 
bestyrelsen bruger for meget tid på at hente og bringe.  
Anders’ projekter går godt. Der er også fundet på en menu til hytteturen: Pitabrød, og chili con 
carne.  
Halvors projekter går fint. iNANO har fået hylder i depotet, og vi skal have hørt om vi må få 
nogle.  
Casper sørger for indkøb af mikrofon inden d. 13/09, han har oprettet udlejningskalender og 
arbejder på resten.  

 
10. Møder i fremtiden (hvordan skal de ligge for at de ligger bedst?) 
Møderne ligger fremadrettet torsdag d. 16. Så er arbejder vi en uge fremad.  

 
11. evt.  

- Mails fra FFB til gene? (Er de nødvendige nu hvor vi selv holder bar hver fredag?) 
Vi vil gerne frabede os disse mails, mange opfatter dem som spam.  

 

- Forslag om svampeplukning/skovtur fra Kirstine 



Kirstine vil gerne være med til at stå for det, og der skal være en fra bestyrelsen der 
kan hjælpe. Bestyrelsen vil gerne støtte det arrangement.  
 

- Levering af øl 
Casper tager imod bestilling af Carlsberg, og oplærer Halvor i at bruge elefantporten.  
 
 

 

 

Kage: Maria 
 

Alle: Skrive et par linjer om jeres poster, møde op til rusintro (Hvis muligt), arbejde på indvielse til 

rusfesten.  Deltagelse i norgefest.  

Anders: PR til fredagsforedrag. Lav plakater med generalforsamling, bestyrelsen og Nanoramas beskrivelse. 

Plakat for hytteturen.  

Steffen: Overblik over ændringer af CVR-numre, Steffen kigger på vedtægterne.  

Trine: Skrive kode til computer, Jägerbombs 

Maria: Høre Kaj om vi må få en reol til depotet og rummet. Få os af FFB’s mailingsliste og skrive hvorfor og 

hvordan man kan få deres informationer. Ændre telefonnummer på elefantporten til Caspers. Rydde op i 

dropboxen.  

 

Casper: Køber kabel og mikrofon inden d. 13/09, liste over priser. Skrive abstrakt. Tage i mod levringen fra 

Carlsberg om torsdagen.  

 

Martin: Kigge på grillen og seddel til grillen.  


