
Referat 19-09-2013 
 

1. Hytteturen (Har vi styr på alle opgaver? Snak om hvad bestyrelsen skal sørge for 
på turen, levering/modtagelse af maden) 
Ansvar uddeles (til bestyrelsesmedlemmer) for at holde folk i ørerne til mad etc.    
 
Mangler affaldsposer, tæpper, papirsdug (fra rummet til bord og krydsliste), sprittus, 
byttepenge (fra Steffen til Trine), gaffatape, kasse øl med i bus, sodavand med i bus, 
vitawrap/sølvpapir 
 
Simon tager musikanlæg med derud 
Steffen har givet Maria penge til bussen   
 
Mht sendes faktura i dag sent eller i morgen – skal betales med det samme og så bliver det 
leveret mellem 12 og 15 fredag. Steffen står klar til modtagelse 
 

2. Fest d. 4/10-13 (Pynt ideer? info omkring indkøb drikkevarer, præmie, hvad 
kostede pokal?, pænk fredag) 
 
Man behøver ikke være grøn, men man opfordrer til det 
 
Sanna og Trine vælger pynt  
Casper laver nye prisskilte 
 
Trine køber mælk ca 10 og 1 net citroner, 10 flasker jægermeister, Burn købes og ikke 
fire 
 
Vi kan sælge Carlsberg Special fra brylluppet – dvs vi har tre typer fadøl   
 
Præmie: Steffen snakker med kaj fra sidst omkring stol. Pokal koster fra 200 + årlig 
indgravering. Halvor finder et præcist tilbud til pokal 
 
Jura kommer forbi efter underholdning  
 
 

3. Generalforsamlingsindkaldelse (nogen punkter I vil have med på dagsordenen, 
spørgsmål?, bestyrelsensopbygning, udvalg) 
 
Vedtægtsændring omkring regnskabsåret  
 
Meget arbejde samt uklare poster medfører debat om Udvidelse af nanorama: 
1 fredagsbar-ansvarlig, 1 aktivitetsansvarlig (vinsmagning, skovtur, fredagsforedrag 
m.m) 
Lader de to suppleanter have real suppleant rolle  
Dem der får næst flest stemmer bliver suppleant – dermed kun 1 valg  
Ingen poster på kun ½ år – suppleanter indtil næste generalforsamling 



Hvis mangel på suppleant  ekstraordinært møde  
 
Referant, ordstyrer, valgprocedure, stemmeoptællere vælges  
 
Maria og Trine forsøger at lave et udkast til rollefordelingen   
 
Generalforsamlingens dagsorden skal lægges ud på onsdag. 
 
 
Attraktivt at være med i nanorama: reklamer mere omkring at ugentlige møder er vildt 
hyggelige (poster lavet af Anders og slideshow af Maria) skal ud onsdag den 2. okt 
Steffen laver hygge 
Der skal gives videre til næste bestyrelse at generalforsamlingen skal evalueres og 
gøres mere attraktivt således at flere potentielt bliver interesseret i nanorama og 
dermed får nogle gode mennesker ind i bestyrelsen 
 
Vi skal forsøge at tage billeder løbende.   
 

4. Fredagsbar til Matchmaking d. 27. sept (skal der være noget specielt?) 
 
Der skal ikke være noget specielt… 
 
Den nye bestyrelse skal finde ud af at koordinere matchmaking, hyttetur, bio lab, timinitur  

 
5. Næste ikke fest arrangement (Skovtur, smagning el. andet? Svampeplukning) 

Whisky eller øl smagning arrangeres – Casper står for det 
Steffen tjekker op på vinsmagning  
 

6. TIMINI (folk sendes til Norge i næste uge) 
ja 

 
7. J-dag (genovervej omfang af arrangement) 

Vi gider ikke diskutere det 
 

8. evt 
- Mobilepay, Swipp: erstatning for dankortautomat?? Eller plug-in så tlf. fungerer som 

dankortautomat eller ikke? Steffen tjekker op på det – evt. kun til drinkskort, kun til 

fredagsbarer? Sidder fast?? Tages op næste gang 

 

- hvad vil jeg være foredrag - evt. deles over flere dage, men så længere tid. Årsag er at hvis 

folk kommer langvejsfra er det rart at det ikke kun er 5 min – vi tilbyder penge for 

transportbillet. Foredrag er fx fredag i uge 9 eller evt. 7. feb.. Det Halvor har skrevet læses 

igennem af Casper 

Opsummering af opgaver   



Trine: vælger pynt med Sanna ( til fest d. 4.), køber mælk ca 10L, 1 net citroner, 10 flasker 

jægermeister( til d. 4.), lave et udkast til rollefordelingen til næste møde og fremlægger. Alle 
tænker over, hvordan man gør generalforsamlingen bedre   

 Maria: laver underholdning til hyttetur med Halvor fredag, tager øl og sodavand med i bus, laver et 

udkast til rollefordelingen til næste møde og fremlægger. Sørger for at huske at til 

generalforsamlingen skal valget af bestyrelsesmedlemmer ske efter vedtægtsændringer. 

Maria laver slideshow (dem der skal gøre nanobestyrelsen mere attraktivt)  Alle tænker over, 

hvordan man gør generalforsamlingen bedre. Snak med Kaj omkring koordinering af 

matchmaking   

Casper: laver nyt prisskilt (inkluderer jægerbombs) Alle tænker over, hvordan man gør 

generalforsamlingen bedre, Whisky/øl/vin smagning arrangement. Tjekker pris på mobil. 

Tjekker Halvors dokument efter for ”dansk-norsk-fejl”  

Sanna: vælger pynt med Trine til fest d. 4. Alle tænker over, hvordan man gør generalforsamlingen 

bedre  

Anders: Lav poster om generalforsamling hurtigst muligt med tema ”kom og vær med i hyggen – snak evt 

med Steffen for at få det forklaret” . Alle tænker over, hvordan man gør generalforsamlingen bedre 

Halvor: laver underholdning til hyttetur med Maria fredag, tjekker tingene fra punkt 1 og køber det der 

mangler, husk (Burn købes og ikke fire til d. 4.), skal lave optælling af rummet (maria hjælper), 

finder et præcist tilbud til pokal (pris for en halv god pokal og en for en ekstravagant). Alle 

tænker over, hvordan man gør generalforsamlingen bedre 

Martin: Alle tænker over, hvordan man gør generalforsamlingen bedre  

Steffen: giv trine drikkepenge , står klar til modtagelse af varer til hyttetur i morgen (tager det 

nødvendige ned kølrummet – ”ved kloakdækslet”), snakker med Kaj omkring mærke på stole (præmie 

halløj). Alle tænker over, hvordan man gør generalforsamlingen bedre. Tjekker op på 

vinsmagning. Tjekker op på mobilepay eller den der swhhhh-ting tilsvarende en 

dankortautomat.  

 


