
Bestyrelsesmøde d. 08-04-13 
Tilstede: Maria, Sanna, Martin, Steffen, Anders, Hjalte, 
Casper, Trine, Halvor 
 
1. Tækkerstafet 
4 hold er tilmeldte; der skal findes biler, måske må vi låne uni-bilerne, folk skal 

forhøre sig om de kan låne en bil; vi skal være der halv ni (det kan: Trine, Maria, 

Anders); vi skal huske at have tæpper og pavilion med, vi har måske spejdertæpper – 

det tjekker rumansvarlig, og Martin spørger om vi må låne af TK; grill og service er 

ikke noget problem; der skal købes madvarer – Sanne og Trine køber ind; Maria 

skaffer iNANO t-shirts     

 

2. Kalender 
Vi kan ikke være i foyeren til tour de fredagsbar; der skal måske være et tema til 

festen d. 3. Maj – baren vil også blive en restbar, og det bliver en kort bar; d. 16. maj 

Kommer dansk magisterforening og holder et foredrag; d. 17. maj holder Nanorama 

fødselsdagsfest (dette er også Martins fødselsdag og Norges nationaldag); d. 31. maj 

holder vi en lille fredagsbar; vi skal have startet gruppen for fredagsbarer op, og 

derefter holden en kort bar hver fredag (hjælperne skal have lov til at gå kl 20); her 

skal der kun sælges flaske øl og cider; Guinnes skal skiftes ud med en anden special 

øl, og forårsøllene skal til at sælges; der skal måske være en måneds drink; vi kan 

eksperimentere med nogle fake vægge til disse barer; Steffen og Casper vil gerne 

starte det op, og en skabelon der vil blive lavet for disse barer skal vedtages til et 

bestyrelsesmøde – det skal startes inden den 10. maj; der skal laves en turnusliste, 

hvor folk internt kan skiftes til at stå for de enkelte barer; det skal vurderes om der 

også skal være barer i ferier;      

 

3. Generalforsamling 
Vi skal have lavet nogle retningslinjer for hvordan folk kan låne Nanoramas ting; det 

skal være tydeligt for alle at de kan låne Nanoramas ting; dem der låner tingene skal 

skrive under på en ansvarskontrakt; der skal kun lånes ud til folk under iNANO, og 

tingene må ikke fragtes væk fra iNANO-huset; arrangementer som nanostuderende 

starter tæller som Nanorama arrangementer; vi skal have fundet en løsning på at 

kunne låse op for depotet; dette kunne være at vi siger, at folk skal stille lånte ting i 

depotet, hvor vi så senere kan flytte det videre herfra; Maria skal tjekke om tingene er 

forsikret; Trine og Maria laver en generel skabelon for udlåning af ting; det skal 

tjekkes om vi må låne en nøgle ud, hvis vi kan få en unik nøgle til vores rum; 

TIMINI-udvalget fortsætter; fredagsbars udvalget startes; overskydende penge ved 

arrangementer, arrangeret udenom Nanorama, skal doneres til Nanorama, som tak for 

lån af udstyr; Steffen undersøger om Nanorama kan modtage overskydende pengene 

momsfrit, og eventuelt give disse videre til andre arrangementer; det kan undersøges 

om Nanorama kan dække underskud fra arrangementer arrangeret udenom Nanorama; 

Casper finder priser på nye kabler og en ny mikrofon – vi skal undersøge, om vi kan 

låne til dette af iNANO; Steffen og Casper skal også finde ud af hvad retningslinjerne 

for andre udvalg skal være; vi skal have introduceret nye nano-russere til Nanorama i 

rusdagene, og dette skal vi have snakket med tutorforeningen om; ide: den første 

fredagsbar i det nye undervisnings år skal være introducerende for den nye 

nanostuderende; introbaren skal have et indvigelses præg; Nanorama skal besøge de 



nye hold i deres undervisning og invitere dem til arrangementer; introarrangementet 

kunne også bare være en tirsdag aften hvor der spilles et brætspil med eller uden øl; vi 

skal have lavet noget ordentligt afgrænsede mailinglister til udsendelse af 

nyhedsbreve; Maria og Trine undersøger hvordan indholdet, der videresendes, skal 

være;  

 

4. Tour De Fredagsbar 
Der er rig mulighed for at besøge andre barer, da de holder åbent; Nanorama folk skal 

have t-shirts på; Maria og Sanna arrangerer 

 

5. Fødselsdagsfest 
Nanorama giver champagne, kransekage/nougatstænger; Casper køber champagne og 

Trine finder ud af kage; vi skal have pynt, og rumansvarlig (Halvor) skal tjekke hvad 

der ligger af pynt i rummet; Anders skal undersøge priser på mad til fødselsdagsfesten 

fra sin grise-homie, og i øvrigt tjekke om man også kan få andet kød; Trine og Anders 

undersøger priser for at leje en DJ; vi kan overveje at få nogle nanostuderende til at 

spille; vi skal have lavet nogle klippekort, og friske prisskilte;  

 

6. Paintball/spise 
Hjalte skal stå for det; som udgangspunkt er den 23., 24., 25. Maj et godt tidspunkt;  

 

7. Opslagstavle 
Anders står for opdating af tavlen; Anders skal lave en agendakalender;  

 

8. Stativ til projector 
Der skal installeres en opstilling til projektoren, og dette skal aftales med Peter 

Torstrup - dette gør Steffen 

 

9. Køkkenting 
Der skal laves en liste over alt det som der er blevet købt til køkkenet – Anders (lidt 

Halvor) laver denne opdatering 

 

10. Status 

 - Fredagsforedrag 
Vi skal have nogle datoer klar til Niels Christian, før vi kan bede ham om at starte 

noget op; Anders skal tage Halvor med til mødet med Niels Christian; Steffen hjælper 

Anders og Halvor med udarbejdelse af forespørgelser til forskerne; der skal satses på 

at få disse events til at ske på anden første og anden sidste fredag i kvarteret; 

 

 - Rummet 
Anders skal have overdraget rummet til Halvor med Maria indover; vi får en ny lås til 

rummet med tre nøgler (disse får form, tek.ans., og rum.ans.);  

 

 - Alkoholbevilling 
Forhåbentligt kan vi få en alkoholbevilling til næste bar 

 

 - T-shirts 



Trine skal finde en pris for tryk på t-shirts 

 

 - Momsregistrering 
Steffen mødes med en gKa$$ fra TK, for at høre hvordan de gør det; vi skal 
have lavet regnskabåret om; de nye vedtægter skal sendes til banken;  
 

11. Sci-Tech mode 
Scienceforeningerne mødes for at sige hej; den 22. April; Trine hører hvem der vil 

med 

 

12. Næste mode 
Torsdag den 18. April kl. 16:00  

 

13. evt 

Maria hører Kaj om vi kan få en pengeboks ind i rummet, der er blevet fundet 
priser til omkring 250,-; Trine køber nogle dørstoppere; der skal være et 
evaluerings element i karnevals efterfesten; der stilles også grill op til denne fest; 
Trine informere de andre festforeninger; Steffen forhører sig om Falck-kassen; 
på sigt skal Nanorama bestyrelsesstrukturen overvejes, i takt med at mere 
arbejde blive uddelegeret til underudvalg; der skal tages et billede til facebook  

 

Maria: Møder om til stafetten kl halv ni, skaffer iNANO t-shirts til stafetten, 
tjekker om tingene i rummet er forsikret, laver en skabelon for udlejning af ting i 
rummet (sammen med Trine), undersøger hvad indholdet af nyhedsbrevene skal 
være (sammen med Trine), laver en rute til tour de fredagsbar (sammen med 
Sanna), skal kigge på at Anders sætter Halvor ind i rummet, hører Kaj om vi må 
sætte et pengeskab op inde i rummet,  

Sanna: Køber ind til stafetten (sammen med Trine), laver en rute til tour de 
fredagsbar (sammen med Maria) 

Martin: Undersøger om vi kan låne tæpper af TK,  

Anders: Møder om til stafetten kl halv ni, skal undersøge priser på mad til 

fødselsdagsfesten fra sin grise-homie, og i øvrigt tjekke om man også kan få andet 

kød, undersøger priser for leje af DJ til fødselsdagsfesten (sammen med Trine), står 

for opdating af tavlen, og laver en Nanorama agendakalender, laver en liste med det 

nye køkken udstyr (sammen med Halvor), skal mødes med Niels Christian om 

tispunkter for foredrag (sammen med Halvor), lave forespørgelser til forskerne om at 

lave foredrag (sammen med Halvor og Steffen), skal sætte Halvor ind i rummet med 

Maria indeover,  

Steffen: Skal starte fredagsbars udvalget op, og laver en skabelon for denne, 
samt at lave retningslinjer for andre underudvalg (sammen med Casper), 
undersøger om Nanorama kan modtage overskydende pengene momsfrit, og eventuelt 

give disse videre til andre arrangementer, aftaler installering af projekter med Peter 

Torstrup, hjælper Anders og Halvor med udarbejdelse af forespørgelser til forskerne, 

forhører sig om Falck-kassen,  



Hjalte: Stå for paintball/spisning, hvilket evt skal ligge den 23., 24., 25. maj,  

Halvor: Undersøger om der er tæpper i rummet, tjekker om der er pynt i 
rummet til fødselsdagsfesten, laver en liste med det nye køkken udstyr (sammen 
med Anders), skal mødes med Niels Christian om tispunkter for foredrag (sammen 

med Anders), lave forespørgelser til forskerne om at lave foredrag (sammen med 

Halvor og Steffen), skal sættes ind i rummet af Anders med Maria indeover 

Trine: Møder om til stafetten kl halv ni, køber ind til stafetten (sammen med 
Sanna), laver en skabelon for udlejning af ting i rummet (sammen med Maria), 
undersøger hvad indholdet af nyhedsbrevene skal være (sammen med Maria), 
køber kransekage/nougatstænger til fødselsdagsfesten, undersøger priser for leje 

af DJ til fødselsdagsfesten (sammen med Anders), skal finde priser for tryk på t-shirts, 

skal høre hvem der vil med til sci-tech mødet, køber dørstoppere, informere de andre 

festforeninger om efterfesten,  

Casper: Skal starte fredagsbars udvalget op, og lave en skabelon for denne, samt 
at lave retningslinjer for andre underudvalg (sammen med Steffen), finder priser 

på nye kabler og en ny mikrofon, køber champagne til fødselsdagsfesten,  

Alle: folk skal forhøre sig om de kan låne en bil 


