
Punkt 0: Kage 

Halvor er en lille tøs der brokker sig over at få banankage anden gang på 

en dag. 

 

Punkt 1: Fælles indkøbsforening 

Der er kommet en mail om et konkret møde, men vi deltager ikke da vi ikke 

kan se hvordan det nogensinde skulle blive lettere for os. 

 

Punkt 2: Smiley-ordning 

Vi hører til ultra-lavrisikorgruppen og skal derfor ikke gøre andet end 

at registrere os (Næringsbasen). Der burde aldrig komme kontrol da dette 

kun forekommer hvis der opstår en konkret sag. 

 

Punkt 3: Turnus af bestyrere til fredagsbarer 

Der er ikke voldsomt positiv stemning overfor at lave en skarp 

turnusordning. Det diskuteres om det ikke blot kan blive et fast punkt på 

dagsordenen at tjekke at der er folk der kan være tilstede til de 

kommende barer. Det er specielt inden læseferier at der skal være styr på 

at der er folk der kan være til stede. 

 

Punkt 4: NOVA workshop 

Jonas Palle og Jonas Hamming vil gerne med.  

 

Punkt 5: KODA 

Zeuthen har lavet et fint stykke fodarbejde og vi afventer pt. svar fra 

KODA på hvad prisen er. Det kan være at vi bør rykke for yderligere svar. 

Hamming overtager korrespondancen herfra som eventansvarlig, evt. via 

Zeuthen så der bliver en blød overgang til den nye mail. 

 

Punkt 6: Alkoholbevilling til karnevalsfest 

Vi ved ikke hvad der skal diskuteres på karnevalsmødet, men uanset hvad 

så gælder vores bevilling kun til foyeren og vores ansvar hører kun til 

denne. 

 

Punkt 7: Musikcafe 14. november 

- Udvalget vil gerne vide hvornår de må gå i gang med at stille op. Dette 

skal man spørge administrationen om. Det plejer ikke at være noget 

problem. 

- Kemi holder tour de fredagsbar og vil gerne komme forbi med cirka 100 

folk fra kl. 16 til 16.30. Vi skal nok have lidt ekstra bemanding på i 

dette tidspunkt for at klare presset. Det kan evt. blive lidt bøvlet med 

opstilling til musikcafeen når der er så mange folk i foyeren, men jo 

mere vi når inden de dukker op jo bedre.  

- Man skal huske at stille øl nok på køl inden fredagsbaren så vi ikke 

løber tør for kolde øl kl. 16.03. 

 

Punkt 8: Virksomhedsbesøg på Teknologisk Institut 

- Enten d. 3. december eller deromkring, eller i 2015 (februar). 

- De vil gerne vide hvor mange der kommer, vi har meldt 20-30 stykker ud. 

Hvis der kommer flere må vi bare begrænse det og sige tough luck. 

 

Punkt 9: Nano i verden foredrag 

- Jonas Palle bestiller kage+kaffe og sørger for at det bliver hentet. 



- I forhold til spisning er vi ved at være oppe på 25.  

 

Punkt 10: J-dag 

- Der stilles op til festen allerede fra starten med anlæg osv.  

- For at have kolde juleøl nok klokken 20.59 stilles sodavand i kasser 

med is mens et køleskab fyldes med juleøl som så kan stå og blive kolde. 

- Begge fadølsanlæg skal op, men kun et sættes til.  

- Der sættes almindelige øl i begge køleskabe inden fredagsbaren og når 

der stilles op så fyldes det ene med juleøl.   

- Pizzabestilling skal varsles torsdag og køres videre fredag. PR har 

aben og bestiller fra Torino. Der skal betales med det samme og folk 

kommer ikke på listen inden de har betalt. Jonas snakker med Anders som 

stod for at arrangere det her sidst. 

- I forhold til barvagter så går det fremad, men der mangler stadig lidt 

folk. Vi har aftalt at alle snakker med folk fra deres årgang og forsøger 

at få dem til at melde ind.  

- Der skal laves en PowerPoint til baren, det står PR for. 

- Teknisk ansvarlig sørger for at der kommer en countdown timer på 

projektoren når det er ved at være tid. 


