
1. Halvors "kage" 

 

2. Evaluering af evalueringsmøde/fest lørdag: 

Alle havde mad med godt system med selvbetaling af drikkelse. Mødet tog ca. 2 timer 

 

3. T-shirts: 

Alternativer: www.rogt.dk, www.you.dk eller www.id.dk 

Det er svært at gøre det overstueligt. Alle bedes kigge efter hjemmesider med t-shirt som de 

sender ind på Rizzoma hvor vi finder frem til farve og lignende. Evt. skriv til hjemmesiderne 

for at høre om de har en specifik farve. Anders 

 

4. Udlæjekontrakter: 

Kigge gennem udlæjekontrakterne Martin har lavet. 

Martin er her ikke. Så dette udsættes til næste uge 

 

5. Evaluering af fagugen: 

Maria har lavet en evaluering - nogle kommentarer til den? Sendes ud denne uge. 

Den ser overskuelig ud har en tilpas størrelse. Anders forhører Timini og de har rettelser hvis 

ikke skal den sendes ud til alle studerende. Halvor sender skemaet til Anders. 

 

6. Mobile Pay: 

Formalia. Ny smart-phone? 

Formalia skal indsendes. Martin ved mest om smart-phone så undersøgelse af dette udsættes 

til næste gang. 

 

7. Tækker-stafet: 

Starte tilmelding til næste fredagsbar (projektor oppe at køre med reklame). 

Jesper laver reklame for det. 

På dage vil der blive købt sodavand og grilmad. Pr. hold koster 375 hvor der er 5 på hvert 

hold Nanorama giver et tilskud på 25 kr pr person. Tilmelding kan ske på facebook, i 

fredagsbaren og pr. mail til Christian. Hvis man vil på et bestemt hold skal man oplyse det i 

fredagsbaren eller til Christian. Der er gratis frugt og grønt og der er gril så man kan lave 

mad. Nanorama sælger mad og sodavand og har pavillon med. Sidste tilmeldingsdag er 25-

04. pp med reklame til på fredag Jesper 

 

8. Musikcafé torsdag 15. maj 

Musikken starter kl. 18.00 

To til at stå i bar. 

Vi hjælper gerne til. Men for at tydeliggøre hvem der er med i musikudvalget vil det 

anbefales at de selv står i bar. Johnny og Jesper hjælper til. 

Penge til nyt udstyr?  

Det er ikke noget problem med at få enge til udstyr, men først skal Nanorama have en liste 

over hvad der skal bruges penge på og hvor meget. Umiddelbart vil musikudvalget få 1000 kr 

til rådighed. Hvis det skal være udendørs skal det evt. informeres til politiet. Christian skriver 

til musikudvalget og er den som skal kontaktes for at få godkendt budget.  

PR? 

Jesper laver event på facebook osv. 

Skal snakke med administrationen. 

Halvor, Simon og Maria kontakter dem 

 

http://www.rogt.dk/
http://www.you.dk/
http://www.id.dk/


 

9. Kapsejlads 

Frivillige til at stå i baren. Format? PR? 

Jesper laver event. 

Halvor, Mark, Johnny og Lisette stiller bar op og står i bar. Det forventes der måske godt kan 

ende med at komme mange mennesker. Pavillon og terrassevarmer kan evt. stilles op. Der vil 

være lang fredagsbar og forskellige drinks i baren. Baren åbner kl. 16.00 vi mødes i god tid 

for at gøre klar og låse døre af. 

 

9. G*SR (?) 

Alternativ fredagsbar. 

G*SR vil gerne have lov til at holde en fredagsbar. De kommer nok først kl. 18.00 og tager 

folk med her over. 30-05 

 

10. Eventuelt 

Der købes Cult som energidrik og Cocio. 

Nye prislister Cocio 15 kr. Mark 
Næste mail kan der I bunden som fodnot være links til fredagsbar kalender og Nanoramasevent 

kalender. 

07-05 kl. 16.00-17.00 ekstraordinært generalforsamling 

24-05 kl.16.15 debatmøde udsendes hurtigst muligt. 

 

To do liste 

Halvor: kontakt administrationen angående musikcafe, send evalueringsskema til Anders 

Jesper: lave events for kapsejllads, tækkerstafet og musikcafe 

Anders: kontakt Timini angående evalueringsskema som efter godkendelse udsendes til alle 

studerende, T-shirts 

Christian: kontakt med musikudvalget angående budget og bemanding af baren. 

Mark: prisliste 

 

Til stede 

Halvor 

Jesper 

Anders 

Christian 

Morten 

Mark 

Johnny 

Lisette 

 

 


