
Best d.17/03-2014 

1. Alkoholbevilging (vi skal have ny, først kontakte paraplyorganisationen og 

afmelde os, derefter fylde ud søknad og arrangere møde) 

Skal have kontaktet politiet. 

Der skal være en person som har denne bevillig, være mindst 25 år have en 

fødevarebevilling. Vedkommende har alt ansvar. Morten har styr på det. 

Vedkommende skal være ansat af Nanorama og være med i bestyrelsen. Det træder 

ikke i kraft før august. Penge tilbage fra 4F da vi skal udmeldes og lige har betalt for 

de næste 4 år. Uni vil lave en overordnet reglsæt for hvad der er tilladt ved 

fredagsbare vil blive udmeldt omk. August. Kontakt 4F og informere om at 

foreningen bør opløses kan vi få penge tilbage. Halvor. Politiet bestil møde, forsøg at 

have alt info og information med på dgen, Morten, Steffen og Halvor deltager. Morten 

sørger for nødvendige dokumanter. Ny vedtægt om bestyr. 

 

2. Rushyg (TK vil muligvis have os til at styre en bar under rushyg ugen efter 

rusugen. En god mulighed for os til at introdusere os og samtidig hjælpe 

storebror TK.) 

Introfest for russere. TK vil gerne have os til at stå i bar. Godt til at reklamere for 

nanorama. Hvis vi skal deltage må det gerne være i en bar nær hvor nanostuderende er 

og spiser. 29-8 alle er enige om at vi gerne vil stå i baren underspisning og stille 

denne op og pille den ned efter spisning/ opstiling til fest. Hvis an vil stå i bar efter 

spisning kan man melde sig på ved at kontakte TK. Hvis de mangler hjælp til andet 

må de sige til. 

 

3.  Rizzoma - et emne for hver bestyrelse? 

Beholder emner som overføres til en betegnelse over tidigere bestyrlsesperioder. 

Eterår forår. Gamle medlemmer smides ud efter en priode. 

 

3. Fredagsbaren i fredags: Gik det fint med vin? 

Gik godt 5-6 stk kom ikke efter deres vin men de stor bestillinger er afhentet. 

 

5.  Karnevalsfest - umiddelbare kommentarer? Evalueringsmøde lørdag 5. april. 

Det gik godt i baren der var styr på det hele. De baransvarlige havde styr på det. De 

var lidt svært at finde prisen på de enkelte drinks. Evt. lave en lise på indersiden af 

baren med farvekode efter hvad de koster. Nemt at komme som udefrakommende og 

stå i bar. Der var ikke så meget tryk på med undtagelse af ved kåringen. Havde 

overset at Mark skulle stå i bar under kåringen. Der blev hentet 9 flasker lemon herfra 

de skal have en regning.  

Oprydning og opsætning gik hurtigt og gnidningsfrit. God mad godt barmøde. Hør 

sek om overordnet plan over barmøder. 

 

6.  Timini-samarbeid (Timini ønsker at arrangere faguge i februar, Grey Goo 

Symposium. Meget faglig og hyggelig - masterstudenter og virksomheder holder 

en hel del oplæg. De ønsker os så velkomne til et mer sosialt ophold i forbindelse 

med sit buckyball 10. september. Vores ev. faguge burde så flyttes. Hvornår vil 

det passe at vi modtager nordmend - bedre i Q4?). 

DK tager til Norge i Febuar da de har stor faguge der. N kommer til DK i Q4 

 

7.  Framtidige events (Debatmøde/generalforsamling, tour de fredagsbar?, 

painball/spisning?, tækkerstafet, fødselsdagsfest, andre arrangementer?) 



5-4 evalueringsmøde over karnevalsfesten. Skal man selv have sprut med ? 

Debatmøde/evalueringsmøde i starten af Q4 dato findes når vi har hørt fra politiet. 

Pianball droppes evt til fordel for noget billiger. Bowling.  Lisette høre Anders om 

painball kan fås billiger end 200 kr fællesspisning 

Tækkerstafet gør mere ud af det og sørge for flere deltager. Lav godt Pr.  tilmelsing 

omk. Maj. Fællesspisning/ grilning. Kan det laves så man ikke nødvendigvis behøver 

være et hold for at deltage. Der laves en liste til fredagsbaren hvor an kan tilmelde sig. 

Lave pp til fester med kommende begivenheder og priser på drinks. 

Fødselsdagsfesten. 23-5 vi kan lave fredagsbar udenfor i telt. Samme program som 

sidste år anvendes 

 Krænsekage Martin høre Matkant om pris 150 personer til 500 kr vil være optimalt. 

 Boblevand graitis når festen er åben for alle 

 

8.  Eventuelt 

Johnny har lov til at købe en sækkevogn. 

Jonas mobil til mobilPay. Martin bestiller Telemore abonnement. 

Sitek vi har intet vi vil have med. 

t-shirts pris 50 kr i købspris 100 kr efter tryk blå med hvid logo logo også på ryggen 

samme størrelse som bestyrelse står på ryggen. Martin og Anders 

 

9.  Tage billeder af Jonas og Morten i Nanorama-t-shirts. 

 

To do liste 

Anders: T-shirts 

Martin: T-shirts, abonnement, kransekage,  

Halvor: Politi møde, TK Rus introfest kontakt m hvad vi ønsker at hjælpe til med. 

Morten: Politi møde, dokumenter 

Johnny: boblevand, sækkevogn, regning til TK på 9 flasker lemon 

Lisette: billig Painball 
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