
Dato: 18-04-2013 
 
Tilstede: Halvor, Anders, Martin, Steffen, Trine, Maria, Casper, 
Hjalte 
 
Lokale 1590-213 

1. Evaluering af Tækkerstafet 

- 3 best-folk, det var ikke så mange, men tilstrækkeligt 

- Anders vil have kørepenge, Anders skal helst have en kvittering for køb af 

benzin 

- Vi skal i fremtiden have en stor bil 

- Pavillionen er rimeligt god 

- Pavillion-etuiet er gået i stykker, Maria kigger på anskaffelse af en ny 

- Det var hyggeligt, selvom vejret ikke var vildt godt 

- Man kunne være sjovt nok at finde folks tider frem fra resultatlisten 

- Man kan lave en intern konkurrence 

- Man kunne godt oplyse hvilke hold nano stiller op med 

 
2. Hængepartier: 
 

- Retningslinjer for lån af ting 
- Maria og Trine har lavet nogle retningslinjer for lån af ting, og hver ting har 

fået deres eget kontraktsdokument, som er at finde på dropboxen 
- Betaling for gas til grill og terrassevarmer gøres efter forbrug. Der afvejes for 

mange kg der er blevet brugt, og kg-prisen bliver 15 kr. 
- Indkøbspriserne for tingene er oplyste på kontrakterne 

 
- Udvalg 

 - Udvalget holder først møde d. 19-04-2013 

 
- Køkkenting 

- Anders, Halvor og Maria gennemgår dette d. 19-04-2013 kl. 13:00 

 
- Opslagstavle 

- Det holder Anders yderst beskæftigt, og d. 19-04-2013 får han eksekveret 

noget 

 
- Mikrofon+kabel 

- Der blev under mødet vedtaget køb på denne front for 519,27 kr. 

- Nanoramas kort skal bruges til dette køb 

 
- Nyhedsbrev 



- Kaj og flere, synes at det er en god ide at alle får nyhedbrevet fra Trine, 
men de skal lige tage det op med administrationen. 
  

 
- T-shirts 

- Jesper Unna kan ikke lave nogle tryk i så små oplag. 

- T-shirtsene bliver med årstal 

- Prisen bliver 160 kr. pr styk eksl. moms fra Scantryk 

- Der er hurtig levering 

- Trine spørger om hvad det ville koste bare at få opdaterede vores 

nuværende t-shirts med et enkelt tryk 

- Trine undersøger om vi sparer noget ved at vente med at bestille de 35 

almene t-shirts  

  
- andre? 

- Steffen fortsætter sine forhøringer vedrørende moms 

- Vi afventer situationen om installeringen af en lås til depotet 

 
3. Tour De Fredagsbar 

- Der er valgt barer som nano’er normalt ikke kommer hos 

- Hos nogle barer er der specielle tilbud for folk fra vores selskab 

- Der er valgt få barer så der er mulighed for madpauser m.m. 

-  

 
4. Fødselsdagsfesten 

- Gris? 

- Der bliver lige smidt en føler ud om der er stemning for at lade de 

studerende betale 100 kr. for mad. 

- Der holdes fast i kransekage og champagne, og kransekagen er meget billig 

lige nu 

- Vi bruger køkkenets glas til champagne 
- DJ? 

- DJ er no go 

- Casper undersøger, om vi kan lave en brugerstyret playliste som Alkymia 

gør 

 
- Praktisk 

- Niels Christian må gerne holde en tale hvis han vil 

- Maria skal lave en tale 

- Rumansvarlig skal stadigt tænke over pynt 

 

 
5. Paintball/spisning  



- Italia besøger vi igen – Hjalte spørger om vi kan: Få samme tilbud, om vi kan 

få det specielle rum og om vi kan få opdelt for kvitteringer. 

- Der skal undersøges paintballstede – 200 kugler er ikke nok 

- D. 24 maj lyder som en god dato 

 

 
6. Karnevalsefterfest - plan? 

- Nanorama møder en time før for at gøre klar 

- Alle hjælper med at rydde op 

- Mad og drikkevarer er eget ansvar 

 
7. Nanoramabar d. 3. maj 

 

 
- Evt. ølsmagning 

Maria har ikke kunne få fat på Carlsberg folk. Kan vi ikke få fat på folk, kan vi lave 

vores egen, hvor vi køber en nogle forskellige typer øl ind.  

Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne være gratis.  

Det kunne være fint med ølsmagning omkring kl. 18, hvis der skal være plads til at folk 

også kan få en øl kl. 16.  

 

Der skal umiddelbart efter sommerferien være short-term exchange med TIMINI, 

TIMINI udvalgt har forslået at holde et oplæg nede i nano aud, oplægget skal være før 

kl. 15.30-16.00 

Det ville være en god idé med kaffe og kage for at lokke folk til (eller øl (juleøl)). 

 Det skal være for alle nano.  

Det kan være, at det er der T-shirt tegningskonkurrencen skal holdes.   

Maria skal tjekke om nano aud er ledigt.  

Der skal også købes sodavand.  

Timini gruppen står for kage.  

 

 
- Arbejdsbyrde og -opgaver for bestyrelsesmedlemmer 

 
8. Billede 

Er taget  
9. Næste møde 

tirsdag d. 30/04 -13 kl. 16.15 

 
10. Evt. 
Der vil være for dyrt at købe/ leje en klippekortsmaskine.  

Der skal undersøges nærmere at få klippekort med magnetstriber.  



Steffen skal hører ad om vi kan få sådan en klippekortklipper.  

 


