
Møde	  d.	  27/01-‐2015	  
Mark	  har	  kage	  med!	  Den	  er	  go’!	  

Generelt	  
Udvalgsemne: 
- Håndværkerudvalget (projektorholder, hjul til køleskab, grill, højttalerstativ) 
   De er snart færdige med en projekorholder!  
- Musikudvalg (bonner, spotify-playlist, bandforslag til karnevalsfest) 
    Musikudvalget sejler. De er svære at få til at lave noget. Vi mangler stadig en evaluering fra  
    musikcafé, opdatering af playlister og respons på bands til karnevalsfest. 
    Vi skal også høre dem hvad de har brugt penge på, og om de har styr på det, for Morten kan kun  
    se de 500  kroner der lige er blevet sendt til Simon.  
- Fredagsudvalgsmøde (Kineserbar, opsæt af en lille bestyrelse/kontaktgruppe? 
   Rebecca snakker med nogle kinesere. Vi skal have fundet nogen, der har lyst til at holde  
   kineserbar. Det ligger d. 20. februar. Det kunne være fedt at få en kontaktperson fra hver årgang i 
fredagsbarudvalget. Emma skriver en besked til dem. 
- Illuminano 
    Dette udvalg er ret dødt, da Morten står for det og ikke får gjort mere ved det. Michael og Jacob  
    Jørgensen er måske stadig villige til at gøre noget. Kræver en ildsjæl der vil gøre noget for det. 
- Sportsudvalg 
    Vi vil stadig gerne have startet et sportsudvalg. Folk er dårlige til at melde sig. Hamming prøver  
    at få noget op at stå, til at starte med bare et enkelt events. 
 
Flue-problematik i rummet 
Vi	  har	  et	  flueproblem	  i	  rummet.	  Fremover	  skal	  pant	  fra	  pantspanden	  lukkes	  ned	  i	  en	  plasticsæk	  og	  lægges	  
ned	  i	  depotet.	  Så	  sorterer	  Mark	  det.	  	  

Opdateret rengøringsvogn 
Rengøringsvognen er opdateret med en ny moppe og nogle klude. 
 
Opdatere hjemmesiden (gamle bestyrelser) 
I forbindelse med 10-års jubilæet vil det være fedt hvis der står noget med at vi har jubilæet. Noget 
med ”Tak til alle der har bidraget”. Halvor prøver at skaffe billeder af tidligere bestyrelser.  
 
Indkøbsrunde (Termokande, tørrestativ til sprutdispensere, flere sprutdispensere ...) 
Vi skal have købt noget ind. Termokande, som er nem at hælde fra (til Galiano), tørrestativ til 
dispensere og flere sprutdispensere. Og Gaffa tape. Ikea. Sprutdispensere måske via Bevco. Mark 
ser på det. Der er en indkøbsliste på Rizzoma. Henrik kører ud og kigger i Ikea. 
 
Sende mail til madskw@science.au.dk, med rettelser vedrørende Nanorama (forkert information 
her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/science-joblink/scitechtinget/foreninger-paa-sci-
tech/) 
Det står Henrik lige for at få rettet. Smid os i gruppe med de andre festforeninger. Halvor skriver en 
ny tekst og Mads læser korrektur. 



 
Skifte passwords til alt 
Henrik skal være kreativ og finde på nye kodeord. 
 
Implementering af#Nanorama #Nanobar 
#AUnanoscience er det nye! Rebecca får det op at køre. Vi skal være med til at sprede budskabet. 
Halvor tager kontakt til Rebecca om valg af månedens billede og en præmie.  

Evaluering	  

Besøg	  hos	  TK	  
Lidt	  under	  halvdelen	  af	  bestyrelsen	  dukkede	  op.	  Nanorama	  giver	  en	  kasse	  øl	  fra	  kontoen.	  	  

Arbejdstorsdag	  /efterfølgende	  julefrokost	  
Vi	  fik	  gjort	  en	  del,	  og	  det	  var	  en	  god	  arbejdsdag.	  Vi	  har	  et	  flueproblem	  i	  rummet.	  Fremover	  skal	  pant	  fra	  
pantspanden	  lukkes	  ned	  i	  en	  plasticsæk	  og	  lægges	  ned	  i	  depotet.	  Så	  sorterer	  Mark	  det.	  	  

Kalender	  

Superbowl	  (powerpoint,	  generelt	  spred	  det	  glade	  budskab)	  
Der	  skal	  reklameres!	  Vi	  tager	  spil	  op	  og	  hygger.	  Mødes	  kl	  20.00.	  Halv	  et	  starter	  selve	  kampen.	  Lav	  
powerpoint	  til	  fredagsbaren.	  

Vinsmagning	  
Ingen	  aftale	  endnu,	  men	  Hamming	  fikser	  noget.	  Det	  bliver	  d.	  28.	  hvis	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Fjernes	  fra	  
kalenderen.	  

Fest	  d.	  20	  eller	  27.	  februar?(Quizshow/Spilfest?	  Premier:	  Billet	  til	  karnevalsfesten?	  (27.	  feb	  er	  
første	  bar	  vi	  må	  sælge	  billetter	  til))	  
Vi	  laver	  en	  Spilfest	  med	  quiz.	  Det	  bliver	  fredag	  d.	  27.	  februar.	  Halvor	  snakker	  med	  alle	  foreninger,	  og	  
spørger	  johnny	  om	  han	  vil	  være	  med	  til	  at	  lave	  en	  quiz.	  Palle	  er	  med	  til	  at	  lave	  quiz.	  Hamming	  står	  for	  
bordfodbold.	  Mads	  kigger	  på	  at	  arrangere	  en	  beer	  pong	  turnering.	  Husk	  at	  tænke	  på	  præmie	  (billet	  til	  
fødselsdagsfest?).	  

Fremtidige	  events:	  	  

"Hvad	  kan	  jeg	  blive"-‐foredrag	  
Peter	  Thostrup	  har	  mange	  navne	  til	  folk.	  Celia,	  der	  arbejder	  på	  fysik,	  siger	  også	  at	  hun	  kender	  nogen.	  
Hamming	  ser	  på	  det.	  D.	  27/2	  kunne	  måske	  være	  en	  god	  dag.	  Tjek	  lokale	  denne	  dag.	  	  

-‐ph.d.-‐grand	  prix	  
Sker nok ikke noget, da illuminati-udvalget er ret dødt. Morten prikker til Casper Welzel.  

-‐presentation	  af	  ph.d.-‐stillinger	  1	  måned	  inden	  søgnadsfristen.	  
Dette	  ryger	  under	  illuminati.	  



-‐labslæb	  i	  samarbejde	  med	  Rasmus	  Peter	  Thomsen	  
Mail	  fra	  ph.d.	  Rasmus	  Peter	  Thomsen	  om	  at	  lave	  et	  event,	  der	  går	  ud	  på	  Labslæb.	  Han	  efterlyser	  en	  dato.	  
Inden	  en	  fredagsbar	  vil	  nok	  være	  en	  god	  idé,	  hvor	  der	  ikke	  er	  fest.	  Vi	  foreslår	  ham	  d.	  6.	  marts	  og	  håber	  at	  
han	  vil	  arrangere	  noget.	  

	  


