
12.05.13 - 1590-213 kl 16 

1. Evaluering af bar d. 3. maj 
-  Omsætning 3800 kt. Fungerede godt med solskin og højtaler udenfor. Oprydning gik godt. 
-  En del  opbakning fra førsteårs til timini foredrag 
-  Vi bør skaffe spand med sand til rygere og en skraldespand (midlertidigt sætter vi en fra kalderen 
ud, men Maria finder ud af mere).. og engelske spil  (Trine snakker med rebekka) 
-Hver gang man køber noget til en bar skal Halvor have en mail 

 
2. Evaluering af bar d. 10. maj 
- fungerede super godt! Det tager ca 25 min at gøre klar til.  
- pumpet sækkevognen op (steffen) 
- paleløfte aftale, så vi ved hvor de er (trine) 
- Der  er behov for en bedre ide til fodboldbord, måske hjul under (arbejdsweekend) 

- kloken skal sættes fast på barelementet (arbejdsweekend) 
- Salg af popcorn (handles i metro, da der alligevel skal købes glas – købes mange!!) 

- der bør laves en liste over, hvad vi køber hvor (Maria) 
-Anmodning: flere pomfritspil, 
- flaskesodavand – det er kun kassen man får penge for.  
-finde en aftale for retursystem (Maria)  

-Køb af flaske, fx gajol koster 300,-  
 
Fredagsforedraget:   
-Træls at det var en dag, hvor hele 2 årgang var ude af huset 
-Niels C.støtter op om arrangementet – (desuden fint indhod – godt at der er noget dybde), vi 
bør melde ud på forhånd, hvad det er vi ønsker – det har vi allerede)  
-Folk generelt skal nok komme, når det lige bliver kørt ind i folks bevidsthed.  
- Rikke Meyer er fundet til næste gang (31 maj) 
- fredagsforedrag efter sommerfeiren evt Liv Hornekær 
 
-Find metode til hvordan vi effektiviserer op og ned pakning (tanker) 
 
3. Fredagsbarudvalg 
-Køb små sodavand til fredagsbar og fredagsforedrag (cola, fanta, sprite) 
- for fremtiden er det ikke et punkt for bestyrelsen, medmindre problemer ellerupdate  
- fordeler bartjanser 
-der laves en liste over, hvad skal fikses før og efter en bar (arbejdsweekend) 
- de er der kun når der ikke er andre nanorama arrangementer i foyeren. 
- alt hvad der besluttes i bestyrelsen kommunikeres til fredagsbarudvalget gennem kasper 
- afskærmning/tavle, der snakkes med Kaj om der kan skaffes nogen (Steffen) 
 
4. Nanorama sponsorere? 
- Den generelle holdning er, at det er god stil at sponsorere fx transport til nanorama 
arrangementer, af hjælpere, foredragsholderer etc, hvis det efterspørges. 
- vi vil gerne hjælpe med transporten (fx dække hvad der koster over 1000 kr)  
 

5. Hyttetur 
- vi skal til at igang med at planlægge så vi kan få info ud. ... og noget PR – så folk melder sig til. 
Sidste tilmedling er 14 dage før, tilmelding er at overføre 300,- og skrive studiekortnummer, navn 
Steffen og Sanna kommer sandsynligvis ikke med  
  
 

6. Fødselsdagsfesten 



-Der bestilles kransekage til ca 90 personer (Trine tjekker om det er billigere i bilka) 
-Det er ok at sælge biletter, men der reklameres ikke med det. 
-sidste dag for tilbehør findes (anders) 
-champagne (evt fra Metro) ca 18 flasker (Casper) 
- pynt: balloner (sanna køber) op af søjlerne, fødselsdagsdug minimum på madbord(som står på 
dansegulvet, tjekker om vi har mulighed for en kompressor 
-mødes kl 2, under spisning står der 2 i baren ad gangen.  
 -der bestilles sandwich (trine) 
7. Næste møde 
Tirsdag den 21 maj kl 4 
 
8. evt 
 
Mailansvarlig: Man skal skrive til...udlejning – kasper, tutorforeningen – Anders, hvis man ikke 
ved til hvem skriver man det til alle. Den der får en mail specifikt bør selv vurdere om det er 
relevant og har ellers ansvaret for at sende den videre 
 
Fast mødedag:  hver mandag kl 16-18 
 
Sci-Tech: PR om Sci Tech hjemmeside og der skrives en mail til dem  så vi kan komme på 
deres side. (Trine)  
 

Forsinkring: Steffen snakker med topdanmark og hører om der er noget interessant.  

Momsregistrering: Steffen arbejder på sagen  

Projektor: Steffen laver nye tegninger til projektor.  

 

 

 

UDDELING: 

Trine: palleløfter aftale, Tjekker om kransekage er billigere i bilka, skriver til Sci Tech, husk 

sandwich bestilling 

Casper: Tjekker om Champagne kan købes fra Metro og melder tilbage til Trine/Maria inden 

tirsdag, laver PR om Sci Tech.  

Steffen: pumpet sækkevogn, tjek kompressor, tavler til foyeren (snak med kaj) 

Sanna: køber balloner ca 200– snak med nanoshow 

Anders: tjekker sidste dag for tilbehør udmelding (fødselsdagsfest)  

Maria: hvad køber vi hvornår, tjek det med rygerskraldespande, finde en aftale for retursystem af 

pant 


