
MØDE D. 27/5-13 
 

Tilstede: Maria, Steffen, Halvor, Anders, Martin, Sanna 

 

1. EVALUERING AF DM/MA ARRANGEMENT 
Der var mellem 10 og 20 deltagere. 

Maria synes et var nederen. Den generelle holdning var at der ikke blev sagt noget nyt (i forhold til sidste år). Ham der 

holdte foredraget var demotiverende: ”når du er færdig kan du ikke få job”. DM fortalte ingenting om hvad de laver. 

Julies fremlæggelse var god. Det kunne man godt gøre igen. 

Det bliver foreslået at man i stedet for/også kan tage nogle gamle nanoer, der har fået job ud at tale om deres oplevelser. 

Hvis det skal holdes igen skal de have at vide hvad det er vi gerne vil høre om. 

 

2. EVALUERING AF LASERTAG 
Der var 7 deltagere. Dette skyldes sandsynligvis at der var for sen udmelding og at tingene blev flyttet. Not good enough. 

Det diskuteres hvad den bedste tilmeldingsform er. Skal folk overføre penge først (bindende) eller betale på stedet. Det 

ville være fint hvis man kan betale for tilmelding i baren. Måske kan der være et problem hvis man kan tilmelde sig flere 

forskellige steder – måske kan man overskride et maksimum antal deltagere. Uanset hvilken metode der bruges skal 

der PR ud om det i god tid. 

Det besluttes at man skal kunne betale for tilmelding i baren til fremtidige arrangementer. 

 

3. EVALUERING AF FÆLLESSPISNING 
Der var kun 4 til spisning. Not good enough. Samme problematik med tilmelding som ved lasertag 

Måske skal der holdes flere fællesspisninger.  

 

4. FREDAGSFOREDRAG 
Anders har fået info om foredraget. Bjørk Hammer vil ikke (han mener at han ikke er relevant). Halvor finder en anden. 

 

5. FREDAGSBAR 
Maria mangler en ven at stå i bar med. Maria finder selv en ven. 



Det bliver diskuteret hvad der er ”shots” til fredagsbarer. Dem i baren bestemmer hvilket shot de vil sælge. 

Fredagsbarsudvalget finder ud af hvordan det skal fungere mere præcist. Galliano og tequila skal overvejes.  

Sidste fredagsbar gik fint. Der var problemer med instruktorer der gav instruktorøl i foyeren. Simon Frølich foreslår at vi 

arrangerer at instruktorer kan købe øl igennem Nanorama. Vi vedtager at instruktorer kan købe øl af Nanorama – 

foyeren er reserveret til fredagsbar, så det ses helst at folk ikke nyder alkohol som de selv har medbragt. 

Foyeren er reserveret 4 uger frem til fredagsbar. 

 

Steffen vil gerne have at der bliver betalt med dankort når vi modtager leveringer fra Carlsberg. Det er nemmere. 

 

ToDo: 

Maria bestiller til næste fredagsbar. 

Casper skal komponere email om ølsalg til instruktorer. 

 

6. ARBEJDSWEEKEND 
Vi mødes kl. 10 

Følgende dejlige mennesker kommer: 
Maria, Halvor, Sanna (første del), Steffen (10.12), Casper, Anders, Trine, Martin 

 

ToDo: 

Casper: 

 Skaf materiale til ledning i anlæg – 230V hanstik. 

Maria: 

 Balge der er stor nok til rengøring (gulvvask) 

 Skaf dimmer til rengøring af fadølsanlægget http://skafte.dk/rensedunk.php 

Sanna: 

 Står for frokost 

 Kig efter plastikkasse til rum 

Anders: 

 Husk dimmer til at sætte klistermærke på. 

Steffen: 

 Undersøg hjul til bordfodboldbord. Gummihjul (lås på begge leder) 

 

 

http://skafte.dk/rensedunk.php


7. SÆBEBOBLER 
Maria Kragelund har foreslået at vi arrangerer sæbebobleshow (det er nogen fra planetariet). Hun kender en der kan 

komme forbi mandag. Det vil ikke komme til at koste noget. Maria (formand) går videre med det. Vi vil ikke holde det 

som et officielt Nanorama arrangement når det er med så kort varsel – men vi vil gerne hjælpe og promovere. 

8. JUNI-FB-KONKURRENCE 
Formanden foreslår at det bliver ”mit Northside”. Billede konkurrence. 

 

9. FØDESLSDAGSFESTEVALUERING 
Anders har gjort et godt stykke arbejde. Han retter lige de sidste ting til. 

 

10. STORE FESTER 
 

VELKOMMEN TIL RUSSERNE FEST (4. OKTOBER) 
Vi skal have en fest der siger velkommen til russerne. Man kan holde turneringsbar for at vise russerne vores ting. 

En gratis øl/shot per russerne hvis de kommer 15 mand eller mere (de skal selvfølgelig nok få hvis de er færre). 

ToDo: 
Maria reserverer foyeren. 

 

J-DAGSBAR (1. NOV) 
Der skal ske noget specielt = nissepiger. Det skal trække nogen til. 

Vi har allerede meldt ud så vi skal holde noget. 

Garanterer at vi har åbent til kl. 24 – men kan holde længere åbent hvis det er nødvendigt. 

Det bliver diskuteret om det giver mening at holde stor fest. 

 

ToDo: 

 Maria undersøger nissepiger 

 

JULEFROKOST (29. NOV) 
 

 

11. EVT. 



FREMTIDIGE MØDER 
Dagsordnen virker lidt som en huskeliste (det fremgår ikke af dagsordenen hvad de enkelte punkter handler om). Vi skal 

have en ordstyrer. Møderne skal være mere strukturerede. 

 

 


