
Dato: 30-04-2013 
 
Tilstede: Halvor, Anders, Martin, Maria, Hjalte, Steffen, 
Casper 
 
Lokale 1590-213 
 

 

1. Evaluering af Tour De Fredagsbar 
- Det var godt at der på forhånd blev skrevet til barene 
- Godt at der var backups på de travle barer 
- Man kunne godt sige til inden vi skifter barer, således at folk 
kan planlægge at købe mad 
 
 

2. Evaluering af Karnevalsfest efterfest 
- Det var stille og roligt, ingen fest, meget anderledes, og en 
del kom ikke 
- Grill til efterfesten var populært, men det var besværligt at 
gøre rent 
- Der mangler en stålbørste, en grilltang, og en palet til grillen 
- Maria skal forhøre sig om ismaskinen 
- Næste år bør festen ikke ligge så tæt på kapsejladsen 
 

3. Evaluering af Kapsejladsen 
- Det var fedt at fælleslejren blev arrangeret udenom 
Nanorama 
- Placeringen var diskutabel fordi man ikke kun se noget, men 
der var massere af plads 
- Det er en fin ide med en efterfest, men det skal kontrolleres 
hvem der kommer, og man skal nok lige planlægge det lidt på 
forhånd 
- Efterhånden som mødet skrider frem begynder stemningen 
om efterfesten er nærme sig det euforiske 
 

4. Fødselsdagsfest 
- Alle stemmer for pattegris 
- Anders skal snakke med sin grise-homie, om deadline for 
tilmelding, hvor få der kan laves gris til, hvad m.m. betyder og 
noget med priser 
- Når vegetarerne køber deres billet, kan vi lige få deres 



nummer, så vi kan kontakte dem vdr. menuen. 
- Billetsalget skal starter fredag (d. 3-05-13) i baren, og alle 
hverdage i uge 19 og 20 kl 12-13:00 
 

Uge 19 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

12:00- 
13:00 

Anders Maria Anders  Halvor 

Casper Trine Casper Marting 

 

Uge 20 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

12:00- 
13:00 

Halvor Maria Hjalte Steffen Halvor 

Martin Trine Steffen Hjalte Martin 

 
- Dem med billet kommer kl 18:00 og maden er klar 18:30 
- Festen åbner for alle kl 21:00, og her vil der være 
kransekage og champagne (og der overvejes om vi skal lave 
et glasbjerg) 
- Festen lukker kl 02:00 
- Festen er for nano’er, men andre afvises ikke 
- Anders skal ændre sluttidspunktet den 17. 
- Trine, Sanna, Hr. Alvor, og Maria laver pynt 
- Anders og Trine prøver at lave playliste 
- Steffen fortsætter sit vilde eventyr efter en klippemaskine, 
som nu har taget ham til DSB’s tog-reperationssteder 
- Casper skal finde mikrofon og kabler 
- Der er dresscode 
 

5. Paintball/Spise 
- Italita er go 
- Paintballudbyderen bliver den samme som sidste år; 
http://www.rezultat.dk/UNDERHOLDNING/OUTDOOR/paintba
ll.htm 
- Den 24. Maj  
 

6. Fredagsbar d. 3. Maj 
- Der er TIMINI-foredrag der starter kl- 15:30 
- Nanoramabar (det betyder at alt i baren bliver tilbudt) 
- Casper og Steffen snakker lige med fredagsbarsfolkene 
inden baren 
- Fredagsbarsfolkene skal sælge rest-fadøl 
- Casper og Steffen skal til Anders præcist hvordan de nye 

http://www.rezultat.dk/UNDERHOLDNING/OUTDOOR/paintball.htm
http://www.rezultat.dk/UNDERHOLDNING/OUTDOOR/paintball.htm


fredagsbarer skal køre 
- Martin kommer ikke på fredag i protest 
 
 

7. DM/MA arrangement 
- Der vil være teffe og kage 
- D. 16.05.13 kl. 16-18:00 
- Det vil handle om overgange fra studie til arbejde 
 

8. Arbejdslørdag 
- Søndag den 2. Juni fra 12 til 18 
- Trine og Maria skal planlægge det 
- Hvis der er ideer til ting der skal laves, må det gerne mailes 
til Maria og Trine 
 
 

9. Næste mode 
- Den 12-05-13 kl. 16:00 
 

10. Evt. 

- Maria finder eddike 

- Der er fundet kiler til dørene 

- Der er kommet en ny taske til pavillonen 

- Steffen skal Tækker-resten 

- Som start skal der være et bestyrelsesmedlem til hver bag, 
men dette skal udfases. Når de 9 første fredagsbarsfolk er 
introduceret, så kan de oplære nye folk. Ansvar for penge og 
baren kommer til at ligge hos disse fredagsbarsfolk.16-18:00 
skal der være åbent, og derefter er det en vurderingssag. 
Efter kl. 19:00 må folk godt gå, og hvis der holdes senere 
åbent ligger ansvaret hos personen med den dags ansvar.  
Kunstige fredage vil der ikke være barer. Foyeren skal 
reserveres. De skal have en facebook-side. De laver selv 
nogle før/efter-ark. Turnuslisten vil køre ad sig selv. De skal 
have en t-shirt, de kan tage på. De to der er ansvarlige må få 
en ansvarsøl. 



- Vi skal have trykt de nuværende t-shirts (som er nede i 
rummet), med fredagsbarcrew 

- Maria skal reservere foyeren den 10. maj, og alle fredag i al 
evighed 

- iNANO vil gerne betale alle t-shirtsene 

- Fredagsforedrag ved Niels Christian den 10. maj kl. 15-
16:00. Halvor skal snakke indhold med Niels Christian. 

- Vi fortsætter systemet hvor glemtesager, som har ligget i et 
halvt år, gives til Folkekirkens Nødhjælp. Tingene vil stå 
fremme i hver bag.  

- Der skal afleveres pant, Maria skal have lavet en profil til os 
på Dansk Retursystem 

- Til alle møder skal der var et fredagsbarspunkt, evt. også et 
TIMINIpunkt 

- Hjalte er stadigt medlem af Nanorama indtil han starter på 
kemi 

 

 


