
Referat d. 12/11 2014 

0. Kage 
Uhmmm.. 

1. Gaver fra nordmændene 
Linjeakvavit (den er drukket). Vi får også et vaffeljern! Og vi har fået to poser vafler. Og to pakker Brunost! 

2. Julefrokostbilletter 
Der skal laves Vafler. Opskriften kan ses i dropbox, men den skal nok revideres. Halvor får en bedre opskrift 

af nordmændene i morgen. Vi sælger billetter, vafler øreringe og manchetknapper. 

Hvem der skal sidde hvornår kan ses i kalenderen. Det er en god idé at have papir med, til en køliste. 

Upload billede til facebook af jer selv og vafler. 

Henrik køber ind. 

Pris: Vafler 5kr, Billetter 75 kr, Øreringe 75 kr og manchetknapper 100 

Halvor vil gerne lave vaflerne med brunost, smør og Creme Fraiche, Adr. 

3. Vi har fået en mail om noget med en hjemmeside 
Ingen vidste helt hvad den går ud på, så Halvor spørger Rebecca Tolstrup. 

4. KODA 
Måske skal vi have KODA-aftale igennem AU. BIOS har fået at vide af KODA at hvis vi får tilskud af 

universitetet, burde vi være dækket af eksisterende aftaler med AU. 

Vi skal have fundet ud af hvad AU’s KODA-nummer (eller KODA-navn) er, og om vi må opgive det til 

kunstnerne.  

Snak med Anja Sandholt om hvad AU’s eksisterende KODA-aftale dækker. Dækker den os? Dækker den 

Live-musik? Hamming følger op på sagen 

5. Barvagter 
Det er svært at få folk til at tage baren. Det er vedtaget at alle der tager en fredagsbarsvagt får et 5-klips 

klippekort for deres arbejde. Emma holder et ”introducerende barmøde” for alle der gerne vil stå i bar, 

både nye og gamle. Information skal sendes ud på mail! Det er en dårlig idé at holde dette møde til en 

fredagsbar. 

Halvor foreslår at vi køber et stempel med Nanoramas logo. 

6. Nanobar 
Skal vi distancere Nanobar fra Nanorama? Vi kan lave et unikt logo til Nanobaren, som ikke ligner 

Nanoramas. Vi laver en konkurrence. Præmien er 100 kr gavekort til baren! Bestyrelsen må gerne deltage i 

konkurrencen. 



7. Nordmændsevaluering 
Foredraget var godt. Det var fedt at der var spisning og hygge, og der var meget positiv respons på det. 

Godt koncept, og det kunne ses på fremmødet. Dog har vi brugt 2000 kroner på mad! Det er alt for meget! 

Der skal holdes strengere krav til budget. Indkøberne skal have at vide hvad de kan købe for, inden 

arrangementet. Maden burde kunne gøres billigere. 

8. J-dag 
Lidt dårligt fremmøde. Mange mennesker omkring kl 21-22 og derfra faldt mange fra. Generelt lidt dårligt 

fremmøde. Kassen er ikke gjort op endnu, så vi ved ikke hvordan økonomien ser ud endnu. Nordmændene 

var meget fulde! Der blev solgt tre kasser øl til nordmændene, hvoraf de to ikke blev åbnet – ups.  

Vi havde store problemer med at slukke lyset. Halvor har fundet svaret: noget med en ”manuel-knap”. 

Vi fik ikke solgt en hel fustage øl.  

Mange smadrede flasker. Forslag om ikke at have borde mellem bar og dansegulv, da dette giver flere 

smadrede flasker.  Inden julefrokost skal vi have kigget på alternative bordopstillinger. Henrik kigger på det  

8.5 J-dag oprydning 
Halvor har fået en skideballe om oprydning i køkkenet. Der var knust glas på gulvet, og vi har åbenbart 

brugt håndklæderne i køkkenet til at tørre gulve med. Vi skal sørge for at der er masser af klude til 

rengøring, så vi ikke bruger det der er i køkkenet. Evt fjerne håndklæderne i køkkenet inden fest. 

Gulvet i køkkenet var ikke rent. Vores gulvvaskeudstyr duer helt ad helvede til.  

Men der var flot pyntet op. Oprydning gik forholdsvis fint 

Vi skal være særligt opmærksomme på: 

- Gulvet i køkkenet 

- Fjerne klude og lignende i køkkenet inden 

- Evt tage billeder inden vi smutter fredag nat. 

- Henrik finder nyt gulvvaskeudstyr 

- Trappen skal kostes hele vejen ned! 

- Toiletterne skal ses efter en ekstra gang! Hamming overså i hvert fald ikke det ene toilet ;) 

Vi skal have mere direkte kontakt til driften af bygningen så alting ikke skal gå via administrationen. De kan 

måske også være behjælpelige med rengøringsudstyr mm. 

9. Julefrokost 
Vi har fået forespørgsmål fra NOVA om de må have lov til at holde en lille konkurrence til julefrokosten. Det 

må de gerne. Mellem hovedret og dessert er nok det bedste tidspunkt. Vi vil dog gerne vide hvad de har 

tænkt sig, og vi har vetoret. 

10. Juleklip 
Vi har fået mail fra iNano, og de vil bede folk om at tage kage med. Det får vi nok ikke folk til.  

Vi står for at skaffe papir og alt hvad der hører til.  

Vi skal have spurgt hvad de havde tænkt sig med Glögg og evt kakao. Vi regner med at sælge æbleskiver til 

indkøbspris.  



11. iNanos julefrokost 
Jonas, Mads, Emma, Henrik, Hamming og Mark kommer til julefrokosten.  

Vi regner med at få mere info. Halvor har kontakt med dem der står for det.  

De skal nok bruge vores alkoholbevilling til at sælge øl, så de kommer nok til at købe ind igennem os. Vi skal 

fortælle dem at vi ikke vil have øl i overskud, så de betaler for bestillingen og ikke for det solgte. Vi skal 

have afklaret hvad de gerne vil have i baren, og hvordan betaling skal foregå. 

Den lette løsning for alle: Overskuddet går til nanorama,  og vi står for alt salg. De siger bare hvad de vil 

have, og baren er vores domæne 

Alternativt: De køber det de vil have at drikke af os og vi sælger det. De får overskuddet og vi står der bare. 

12. Ph.d-grand prix 
Morten har snakket med Michael om et Illuminati-udvalg, som meget let kunne stå for dette event. Morten 

står for det og baren ruller.  

13. Best-julefrokost 
Svar på doodlen! Alle sammen 

14. Teknologisk institut 
Hamming har fået svar. De tænker at vi skal være der omkring middag til generel information. Derefter vil 

de dele os i to  grupper og vise rundt. Det hele varer til ca kl 16.  

Datoforslag: 3. 4. eller 10. december. 

Der er generel stemning for d. 10. Hamming svarer tilbage at de helst skal være d. 10. men eventuelt kan 

være den tredje. 

TO DO 
Henrik: Købe ind, stille et forslag til på bordopstilling inden julefrokost, kontakte håndværkerudvalget om 

bedre opbevaring af lyd-kasserne.  

Hamming: Få styr på KODA, snakke med musikudvalg: de må gerne stille op tidligt og bartjans.  

Emma: forberede og indkalde til et introducerende barmøde. 

Halvor: Kontakte driften  

Jonas P: Tjekke mobilvisning af pinnede opslag 

Christina: melde tilbage om hun kommer med til iNanos julefrokost (vi står jo i bar) 

Alle: vi skal være bedre til at CC’e, Svar på Julefrokost-doodle 


