
Mødereferat  12-09-13 

  
1. Fredagsbar (d. 20. september, skal vi kæmpe for at få nogen på, eller skal vi 

droppe det, pga hyttetur?) 

Steffen og Mathias Vinther tager den  

 
 

2. Hyttetur (indkøb, deltagerliste, skriv ned - huskeliste/overvejelser til næste år) 

Alle skriver ned hvor meget arbejde de har lagt i det og en to do liste til næste år. 

Trine ligger en deltagerliste op samt laver huskeliste til folk over hvad de skal huske.  

(der er ca 24 tilmeldte, øl er bestilt (20kasser og 4 kasser sodavand, busserne kører herfra kl 15.00 – retur 
14.45 …) Steffen forsøger at rykke tidspunktet til 16.15 

Der diskuteres om der skal en kasse øl med i bussen (evt halve kasser kommer med, hvis han ikke tager hele 
– på vej derud er der en krydsliste seddel – fredagsbarkasse og pris)  

Der skal informeres om at folk gerne må tage deres eget med og meget gerne må bage til turen - Anders  

 

 
3. Medbragt drikkevare politik (hvor går grænsen for at medbringe drikkevare til 

fredagsbar-området?)   
 
I fredags havde folk medbragt øl til at side udenfor – skal man fortælle dem at de skal 
købe i baren? Foyeren er reserveret af os – vi kan komme i problemer så derfor må de 
ikke medbringe det i fredagsbaren.- Maria skriver et dokument over retningslinjer (vi har 
lejet foyeren og folk må derfor ikke medbringe egen drikkelse, udenfor er en 
vurderingssag – lav en liste over to do for folk i fredagsbaren i forskellige situationer, 
noget om politi m.m.)  
 
 

4. Fest d. 4. oktober (underholdning, præmier, hvem kommer - barplan) 

Sanna og Maria laver underholdning: (finale= stoledans til temasang – evt. med 
udklædning fx ”keglesyn”) 

Præmier: pokal (fx stol – Steffen snakker med Kaj om vi må det) jægermeisterkranse om 
deres nakke 

Grønfest – alle tænker over pynt til grønfest 



 

 
 

5. Bevco (Sammenligning af priser, bevco mod metro og diverse) 
Bevco er lidt mere dyrt, men fragt taget i betragtning er det billigere (endnu mere når vi 
tager  betragtning at vi kan få slavesprut) 
Alt købes ved Bevco 
Vi vil gerne have den underlige maskine der fryser tingene ned hurtigt.  
 
 

6. TIMINI video på facebook (fremvisning og afstemning) 
Halvor viser film 
Anders ligger den op på facebook 
 
 

7. Denne weekend og Nanoramas deltagelse (Info om Besenbacher-bryllup) 
Bessenbacher’s søn holder bryllup i foyeren lørdag– anlæg stilles op af Anders om 
fredagen  
Maria står i baren og sælger nanoramas øl  
 

8. evt 
 
til næste bestyrelse – alt bør skrives ned – så man opdaterer et dokument og dermed 
hjælper den kommende bestyrelse 
 
Casper fremviser mikrofon – ledninger og jackstik.  
 
Vi bør afmærke vores ting til næste arbejdsweekend 
 
 
 

TO DO LISTE  
 
Trine: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
Ligger deltagerliste til hyttetur ind i dropbox’en + huskeliste til folk over, hvad de skal tage med 
Laver deltagerliste (mailadresser) og sender til Anders 
Laver barplan (alle undtagen casper og martin kommer) 
Skaffer Jægermeisterkranse 
alle tænker over pynt til grønfest 
 
Maria: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
Sørger for at der er en kasse øl med i bussen 



Laver et dokument over retningslinjer mht. fredagsbar (politi, område, pant skal blive, rabat på 
kasse m.m.) altid indenfor, men udenfor er en vurderingssag  
Underholdning 4 okt (finale=dans til tema) 
alle tænker over pynt til grønfest 
Maria spørger om vi må bruge fryserummet igen  
 
Steffen: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
Forsøger at rykke afhentning til hyttetur til 16.15 
Snakker med Kaj om vi må lave vinderstol (markering til førsteret til stol) 
alle tænker over pynt til grønfest 
Husker at minde os andre om at vi skal have afmærket vores ting til næste 
arbejdsweekend.  
 
Sanna: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
Underholdning 4 okt (finale dans til tema) 
alle tænker over pynt til grønfest 
 
Halvor: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
alle tænker over pynt til grønfest 
 
Anders: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
Anders informerer om at der gerne må bages og tages alkohol med. 
Husker at informere om at 4okt er grønfest – man skal have grønt tøj på 
alle tænker over pynt til grønfest 
Anders ligger den filmen fra buckyball op på fb 
Hjælper maria med at sætte anlæg op til bb’s søns bryllup på lørdag 
 
Casper: lav en to do liste til næste år’s hyttetur (hvad har du gjort af arbejde, tid osv) 
alle tænker over pynt til grønfest 
tjekker mikrofon om den virker og fikser noget så der er navn på den på en pæn måde man ikke lige 
kan tage af 
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