
Næste møde 29.08.13 1590-213 

1. Fredagsbar d. 6. september (Hvem, bestilling, afstemningsliste) 
Signe, Line og Casper står i bar. Der er købt et større lager ind, så der ikke behøves at blive 
bestilt øl hver uge. Stemningen er for at Pale Ale skal på igen på et tidspunkt.  
Afstemingsliste skal ligge i baren, hvor man kan få lov til at stemme, når man har købt en 
specialøl. 15 stemmer, og så kan varianten blive købt hjem.  
Casper laver liste med priser og afstemning.  
Nøgler? 
 

2. Rusfest d. 4. oktober (underholdning/indvielse, fordeling af opgaver i forbindelse med 
denne) 
Der skal stadigvæk arbejdes på konceptet. Historiefortællingen kan være sjovt, men svært at 
gøres til en konkurrence. Det kunne være sjovt at få en pokal, som kan overgå til den næste 
årgang russer.  
TÆNK TÆNK TÆNK 
 

3. Generalforsamling d. 9. oktober (foyer, portvin, trøfler) 
Foyeren er booket, Casper står igen for portvin (2 kasser). Det vil være bedst at russerne 
opfordres til stille op som suppleant.  
De kan også opfordres til at deltage i fredagsbarsudvalgt, sportsudvalg, nye arrangementer.  
Trine køber trøfler 
 

4. Sci-Tech tinget møde d. 2. september kl 17 (halvanden time) 
Steffen gør det.  
 

5. Shot-Term Exchange med TIMINI (Trolle er sur på os, så for at vi alle ved hvordan 
landet ligger, tager vi lige en lille diskussion) 
De mener ikke at vi kan ligge noget i kvarteret, og der ikke har været ordentligt kommunikation 
med iNANO. Niels Christian har hele tiden vidst det, og der har ikke været kommentar til sidste 
års tur. Vi har derfor ikke været opmærksomme på, at der evt. kunne være problemer med 
dette. Til næste år skal der snakkes med iNANO først. Nanorama har ikke haft noget med 
turen at gøre, det er givet videre til TIMINIgruppen.  
 

6. Carlsberg levering (torsdag formiddag) 
Torsdag formiddag, højest sandsynligt kl. 8. Casper kan ikke være her alligevel. Anders 
overtager, og Maria behøver ikke at skifte nummeret alligevel. Halvor skal huske at orrientere 
Anders om at han skal aflevere pant og tage i mod øl.  
 
7. evt 
 

- Generalforsamlingen er d. 9/10, kl. 17:15, Maria sender dagsordnen ud samt indkaldelse.  

Anders laver det andet PR. 

- Hytteturen mangler tidspunkter, hvor kører vi fra, Anders skal have billeder fra Hytteturen,  

øl og sodavand udbydes af nanorama og kan købes billigt, ønskes andet må man selv medbringe det. Der 

skal være kontant afbetaling. Der må meget gerne tages kage, fodbold og andet med.  

Mad og transport er med i prisen.  

Steffen finder ud hvor penge Nanorama brugte på hytteturen sidste år, så vi har et budget at gå efter.  

- Maria hjælper Halvor med at skrive til Just omkring flytning af labøvelser.  

 

- Anders foreslår at vi lave evalueringslister over alle vores arrangementer, så det bliver nemmere for den 

næste bestyrelse at planlægge ting. Alle er enige om, at det er en god idé.  (også generalforsamlingen).  

Det ville også være en god idé med en opdatering omkring øknomien efter hver stor fest.  



- Pt er økonomien fin, der står lige under 20.000 på kontoen.  

 

- Fest i Norge bliver uden deltagelse fra bestyrelsen, men TIMINIudvalgt  

- Der bliver købt burn til den næste store fest. Trine køber glas. Prisen bliver 15kr på stk og to for 

25kr.  

 

 

Kage: Casper?!?!?!?!? 
 

To Do. 

 

Alle: Tænk på god måde at få indviget de nye nanoer (evt. konkurrence!) 

 

Casper: laver liste med priser og afstemning, købe portvin,  

 

Trine: Købe trøfler, købe shotsglas til jägerbombs.  

 

Steffen: Tage til ST møde d. 2/9 kl. 17, finde Nanoramas budget på hytteturen.  

 

Maria: Sende invitation videre til Steffen omkring Sci-Tech. 

 

Halvor: Give Anders besked når der skal hentes Carlsberglevering.   


