
1. Gennemgang af post-forklaring fra dropbox (alle gennemgår hvad de har lagt i deres 
posts mappe, således at vi er enige om arbejdsfordelingen (og at den samme ting ikke 
står 2 steder)) 

 PR er ansvarlig for hjemmesiden  

 Referant er ansvarlig for at uplade referater på hjemmesiden 

 Mailsystem i fremtiden? Flyttes evt. til Pooler.au.dk (forslag til ny bestyrelse)  

 Der har været et tilkøb af et billede forum – Anders tjekker op på det 

 Der oprettes en mappe aktivitets og fredagsbaransvarlig (alle flytter hvad der er i 
deres mappe der tilhører i ovenstående ind i ovenstående) ligges ind senest 
mandag 

 Hyttetur bør være aktivitetsansvarligs hovedansvar 

 Mails omkring studiemiljø tilhører næstformanden. 

2. Projekter (hvilke projekter har folk, skal de videregives eller beholdes) 

 Hjul på fodboldbord – Steffen håber det bliver færdigt i dag  

 Projekt ophæng (tegninger er klar m.m. – Steffen som bliver) 

 Rampe mellem Foyeren og udenfor (ikke rigtig startet) (Steffen som bliver) 

 Masser af plader til stoledans (evt med nanorama logo) Steffen arbejder videre 

 Fredagsbar – Casper – overtages 

 Vinsmagning/whiskeysmagning skal gives videre til aktivitetsansvarlig 

  Nøglering – Martin – (fortsætter projektet) 

 Halvor (Fortsætter fredagsforedrag) 

 Halvor – forsøger at få styr på lagerdokument inden halårsregnskab (fortsætter) 

 Trine giver Bevco og whiskeysmagning videre til ny bestyrelse  

 Trine kan måske skaffe portvin til d. 9 

 



3. Fest d. 4. oktober (regler for stoledans, pokalstatus, stole-platte-status, 
oprydning/rengøring, Sandwich, nogen spørgsmål?) 

 Underholdning:  

Anders styrer musik 

Halvor og Casper fjerner stole samt vurderer urimelig  

Sanna og Steffen vurderer gøgl  

 Pokalstatus: god, står fast i baren? Pladen til stolen: det må vi gerne, hvis stolen 
sættes op hver dag – ellers kage til adm. (Steffen tjekker om han er seriøs).  

 Oprydning: Steffen henter sandwich 

 vi mødes 17.30 

 Martin kommer ikke så vi hjælper i baren når der er problemer 

 Holdlister krydses af for rus’ere så de kan få gratis shot og øl/sodavand (alle får 
Fisk) 

 

4. Forslag til projekter/tanker til næste bestyrelse 

 Se om man kan få en fodovergang udenfor nanohuset (fx et brev om ugens til 
ministeriet indtil det sker) 

 Alle koder skal ændres og alle skal smides ud af dropbox så gamle ikke kan 
bruge Nanoramas koder 

 Inviter gammel bestyrelse til fødselsdagsfesten (det er der ønsket, der findes  en 
bestyrelsesfortegnelse) 

 Få lavet en optegnelse over andre festforeningers fødselsdage m.m således at 
vi husker det (sættes ind i kalender (Marias projekt)) evt gennem Sci-tech 

 Bliv gode venner med ffb – som i glemte på deres 30 års fødselsdag 

 Ur i foyeren  

 Evt lav skilt til vores klokke – ”skænket af ffb, ved indflytterfest…”  



 Et logo eller navn til fredagsbaren (evt i fredagsbaransvarlig gruppen)  

 T-shirts 

 Gør det med stoledans til en tradition! – udvid evt. konceptet (sæt nyt skilt på 
hvert år ) evt. navn er stolefest¨ 

 Afstemning på specialøl – der bør være forventetpris og beskrivelse af øl i 
fredagsbaren 

 Der skal indføres at alle vasker deres T-shirts og afleverer dem tilbage (skrives 
på fb) – Fredagsbaransvarlig står får at vaske dem. 

 Der skal være en bedre udeling af poster 

 

 

5. Fredagsbar (afstemning om nye specialøl, optimere konceptet) 

 Se to do listen nederst 

 Alle vasker deres T-shirts og afleverer dem tilbage (skrives på fb) 

6. How to (elektronisk faktura, ændring af mail) 

Der deles ud mellem de enkelte og en fælles 

 

7. evt. 

vi møder ikke op til nye bestyrelsesmøder, men de er meget velkomne til at kontakte os 
og der er en overgangsperiode på en 14 dage 

 

 

 

  



Arbejdsopgaver:  
 

Anders: slet kode fra PR og sæt den over i den samlede. Tjek det med ”dele-billeder” 

Casper: smider koder og procedure ind i referat dokumentet, for upload af referater på hjemmesiden. 

Casper giver Anders en liste over musik til underholdning (tidspunkter for start og slut i sangen). Skriv på fb 

at folk skal lade deres t-shirts ligge i baren. 

Steffen: tjekker videre med plade på stol (om Kaj er seriøs og op med au-molbio- værksted), henter 8 

sandwich i matematisk  kl 15.30 fredag (er ikke betalt) 

Trine: skriv forslag til ny bestyrelse fra punkt 1 til ny bestyrelse (mailsystem), tag to do listen fra punkt 4 

over i et samlet dokument – tjek evt. også igangværende projekter) 

Martin:  

Halvor: Tjekker snor og ballon (skriver til Sanna) 

Sanna:  


