
21.05.13 - 1590-213 

Til stede: Martin, Casper, Anders, Steffen, Maria, Hjalte 
 

1. Evaluering af fødselsdagsfesten 
- Der har været mange prisende ord 
- Der var ikke umiddelbart nogle der savnede et band 
- Der manglede deltagelse fra andre grupper end Steffens 
- Der skal kun mailes til alle når der er store fester (4 gange 
om året) 
- Der burde være i et dokument i dropboxen for alt information 
omkring fødselsdagsfesten 
- En omsætning på ca 14.000, hvilket er overraskende stort 
- Maden var populære, og passende mængde 
- Boblevandsmængden var god 
- Oprydningen var god, men langsom 
- Der skal være et fast indsætningssystem i rummet, og der 
skal være styr på hvilke ting der skal være på barelementerne 
- Ismaskinen var træls (der blev ikke tjekket om der var vand i 
maskinen) 
- Der skal ikke være stole op ad baren til fester 
- Der skal ikke ligge nogle overflødige ting i baren 
- Der mangler en garderobe til fester 
- Bestyrelsen var god til at hjælpe med gøremål i løbet at 
aftenen 
- Det var fedt at man kunne være udenfor 
- Der skal være obs på at folk ikke kommer ind ude fra plænen 
- Ikke vegarerne må ikke spise vegetarernes mad 
- Der mangler en bedre opvridningsspand til gulvskruppen 
- Folk kunne godt lide ballonerne 
- Casper skal finde ud af noget med nogle kroge og strips 
- Billetsalget skal ske før og man skal ikke kunne få en billet 
før de har lagt pengene 
- Der kunne laves en konkurrence med billetnumrene 
- Der er op til formanden hvordan talen skal laves 
- Der skal bedre oplyses at der er drink-/ølkort, gælder for en 
normal fadølspilsner og en drink til 15 kr., og man kan lige så 



godt blande øl- og drinkkortene sammen.    
- Der skal overvejes om der kan købes vin 
- Der må ikke selv medtages alkohol 
- Virgindrinksene skal lige gennemtænkes 
- Man skal ikke sætte låget til shakerne alt for godt fast (der kan købes 
nogle midlertidige shakere et eller andet sted) 
- Hvis der kommer folk før dørene åbner, så skal de bare oplyses om 
hvornår dørene starter 
- Der kunne godt være flere 
 

2. DM/MA 
- Vi gør ingenting 
- Det er fra 16-18 
 

3. Laser tag/spisning 
- Anders proklamerer i morgen (22-05-13) at der er sidste 
tilmeldingsfrist 
- Nanoramas kort skal medtages, så folk der i sidste øjeblik 
kan komme med 
 

4. Barudvalg 
- Casper er ved at få et meltdown over Ubbe og Trine ikke er 
der, så han kan vise dem hvordan tingene fungerer 
- Lige efter fester bør der bestilles hos Carlsberg 
- Juleøllene sættes ned til en 10’er 
- Påskebryggen sættes ned til en 10’er i løbet af den sidste time 

5. Hyttetur 
- Maria har lavet en liste over alle arbejdsopgaverne 
- Folk skal sætte sig på arbejdgrupper i dokumentet 
 

6. SciTech - nyhedsbrev for juni “processen at skrive 
store opgaver” 
- Nanorama afholder ikke nogle relevante events i forhold til 
emnet 
 

7. næste møde 
 
Mandag (27-05-13) 16-18 



8. evt 
- Der er sendt papirer af sted til momsregistrering 

- Alkoholbevillingen er kommet i hus 

- Til store fester skal bestillinger hos Carlsberg oprettes som events 

- Vi skal være tidligere ude mht planlægning af kommende arrangementer. Et 
halvt år frem. 


