
Bestyrelsesmøde	  d.	  24/2	  2015	  
	  

1. Opdatering	  af	  Dropbox-‐mapper	  
Halvor	  har	  været	  i	  gang	  med	  at	  opdatere	  hans	  mappe	  på	  Dropbox.	  Alle	  
andre	  bør	  gøre	  det	  samme.	  	  
Brug	  som	  udgangspunkt	  det	  der	  findes	  under	  “Aktuelt”	  mappen.	  
	  

2. Kinabar	  fredag	  d.	  20/2	  
-‐ Opstillingen	  blev	  gjort	  anderledes	  end	  hvad	  vi	  havde	  fået	  at	  vide	  

ville	  ske.	  De	  stillede	  op	  ud	  mod	  plænen	  i	  stedet	  for	  ud	  mod	  
parkeringspladsen,	  hvilket	  gjorde	  at	  de	  var	  lidt	  i	  vejen.	  

-‐ Der	  skal	  strammes	  op	  i	  forhold	  til	  oprydning.	  Det	  er	  ikke	  okay	  at	  
der	  til	  50	  menneskers	  spisning	  er	  en	  til	  at	  rydde	  op	  (og	  at	  det	  
falder	  over	  på	  os	  når	  det	  ikke	  er	  os	  der	  står	  for	  det).	  

-‐ Det	  overvejes	  om	  vi	  vil	  holde	  bar/gøre	  en	  ting	  ud	  af	  det	  næste	  år	  
da	  baren	  ikke	  var	  specielt	  velbesøgt	  og	  folk	  havde	  en	  følelse	  af	  
mest	  af	  alt	  at	  være	  i	  vejen.	  En	  mulighed	  er	  at	  arrangere	  tour	  de	  
fredagsbar	  på	  samme	  dag	  så	  resten	  af	  os	  kommer	  ud	  af	  huset.	  

	  
3. Spilfest	  på	  fredag	  d.	  27/2	  

-‐ Vi	  er	  opmærksomme	  på	  at	  der	  kommer	  100+	  molekylærmedicinere	  
forbi	  først	  på	  eftermiddagen.	  Vi	  holder	  barmøde	  efter	  quizzen	  er	  
afholdt	  siden	  det	  vil	  være	  uhensigtsmæssigt	  at	  forsøge	  at	  afvikle	  det	  
mens	  der	  er	  mange	  fremmede	  mennesker	  til	  stede.	  Foreløbig	  plan	  er	  
barmøde	  klokken	  19.00.	  Der	  er	  styr	  på	  barvagterne.	  

-‐ Mads	  afholder	  barmødet	  
-‐ Termokander:	  Henrik	  har	  været	  i	  gang	  med	  at	  lede,	  men	  har	  ikke	  

fundet	  noget	  godt	  
-‐ Ølkort	  bliver	  bragt	  op.	  Jonas	  sørger	  for	  at	  lave	  dem	  så	  vi	  sælger	  6	  stk.	  

for	  100	  kr.	  
-‐ Bordopstilling:	  Vi	  forbereder	  bordkort	  til	  de	  respektive	  foreninger	  der	  

kommer	  så	  vi	  sikrer	  at	  de	  sidder	  i	  midten	  af	  lokalet	  (hvor	  vi	  normalt	  
har	  dansegulv).	  Reservationssedler	  sættes	  på	  bordene	  torsdag.	  

-‐ Johnny	  er	  quizmaster	  da	  han	  jo	  på	  ingen	  måde	  er	  biased.	  
-‐ Vores	  hold	  bliver:	  Christina,	  Hamming	  og	  Henrik	  (God	  help	  us).	  
-‐ Pynt:	  Emma	  mener	  nej,	  hvilket	  Halvor	  prompte	  nedlægger	  veto	  mod.	  

Jonas	  melder	  sig	  til	  at	  puste	  balloner,	  men	  har	  brug	  for	  hjælp.	  Mark	  
melder	  sig	  til	  tjansen.	  

-‐ Hvem	  møder	  ind	  hvornår:	  Jonas	  har	  dagen	  fri.	  Hamming	  satser	  på	  
senest	  kl.	  14.	  Det	  lyder	  ikke	  til	  at	  der	  er	  andre	  der	  har	  problemer	  med	  
at	  mødes	  fra	  klokken	  14.	  	  Halvor	  opstiller	  bar	  sammen	  med	  Mads.	  

-‐ Mark	  køber	  citroner	  til	  tequila	  og	  mælk	  til	  white	  russians.	  
-‐ Toastansvarlig	  ved	  oprydning:	  Emma	  står	  for	  toast,	  Mark	  køber	  ind	  til	  

det.	  
-‐ Henrik	  har	  styr	  på	  projektoren	  og	  får	  det	  sat	  op.	  
-‐ I	  forhold	  til	  Jägerbombs	  sørger	  Mark	  for	  at	  der	  er	  købt	  ind,	  baseret	  på	  

hvor	  mange	  vi	  solgte	  da	  vi	  første	  gang	  havde	  dem.	  
	  

	  



4. Vinsmagning	  d.	  28/2	  
-‐ Der	  er	  30	  tilmeldte	  
-‐ Der	  skal	  købes	  snacks	  til	  arrangementet.	  Vi	  bliver	  enige	  om	  at	  købe	  

ting	  der	  ikke	  smager	  så	  kraftigt	  –	  saltstænger	  og	  almindelige	  chips	  
it	  is.	  Hamming	  køber	  ind.	  

	  
5. Generalforsamling	  

-‐ Der	  er	  sat	  en	  event	  i	  Nanorama-‐kalenderen	  med	  tidspunktet	  17-‐19	  
-‐ Vi	  har	  ikke	  den	  store	  anelse	  om	  hvem	  der	  stiller	  op,	  så	  vi	  krydser	  

fingre	  for	  at	  der	  er	  nogen	  der	  gider	  
-‐ Halvor	  har	  fundet	  et	  link	  til	  en	  gammel	  promo-‐video	  for	  at	  være	  i	  

bestyrelsen.	  Vi	  satser	  på	  at	  det	  ikke	  skader	  at	  linke	  den	  på	  
facebook.	  

	  
6. Debatmøde	  

-‐ Det	  er	  blevet	  foreslået	  at	  ændre	  i	  rækkefølgen	  af	  dagsordenen	  til	  
debatmødet	  så	  vi	  hører	  fra	  udvalgene	  før	  vi	  snakker	  om	  
anvendelse	  af	  overskud	  og	  indkomne	  forslag.	  

-‐ I	  forhold	  til	  udvalgene	  har	  Halvor	  foreslået	  at	  stramme	  lidt	  op	  i	  
hvordan	  udvalgene	  kører	  så	  det	  ikke	  længere	  er	  så	  diffust	  hvem	  
der	  er	  medlem	  og	  hvordan	  man	  træder	  ind/ud	  af	  dem.	  Generelt	  
ville	  nogle	  retningslinjer	  nok	  være	  et	  godt	  sted	  at	  starte.	  

	  
7. Karnevalsfest	  

-‐ Der	  skal	  udklædninger	  på	  plads.	  Dette	  diskuteres	  flittigt	  indtil	  
mødets	  afslutning.	  


