
Best møde d. 14-04-2014 
 
2. Møde med politiet 
Halvor og Morten opdaterer på alkoholbevillingssituationen. 
 
Halvor og Morten har været hos politiet angående alkoholbevilling detaljeret mail med hvad der fandt sted 
og hvad der skal ændres ved paragraffer er noteret i mailen. Paragraf 8 Stk 1, 7, 8 og 9. stk. 1 kan vente. 
Der skal altid være en i bestyrelsen som er over 25 år for at vi kan sælge alkohol. 
Lejekontrakt fra fakultet Morten har kontaktet dem om dette. 
Ernæringsvedtægter, prøve og godkendelse af vedtægter er det eneste der mangler. 
Kontroller at ingen drikker øl som ikke er solgt af os og hold især øje med at det ikke er udenlandske øl da 
vi risikere at få en bøde for det. Folk bag baren må ikke være fulde politiet kommer og tjekker med stor 
sandsynlighed. 
 
3. Debatmøde/ekstraordinær generalforsamling 
Opdatere kalender og sende ud indkaldelse.  
 
24-04 kl. 16.00-17.00 lok. 1590 213. 
Halvor sender mail ud Jesper skriver det ind i den offentlige kalender. Samtidig udsendes mail om at der 
kommer til at være ekstraordinær generalforsamling d. 07-05. 
 
4. Udlejekontrakter: 
Kigge gennem udlejekontrakterne Martin har lavet. Måske tillægge noget efter gennemgang af dagsordens 
pkt. 2. 
 
Udlejning kommer for fremtiden til at ske således at hvis et udlejet fadølsanlæg anvendes til udskænkning 
til mindreårige vil det reflekteres på os også. Derfor anbefales det at vi forhøres os hvad det skal bruges til 
og hvis vi er i tvivl er det en god ide at kontakte politiet for at forhøre os. 
Martin har rettet lejekontrakterne så ovefornævnte fremgår af lejekontrakterne. 
 
5. Fødselsdagsfest 
Invitere gamle bestyresesmedlemmer. Status på vegetar-maden, billetter, sprudlevand, kransekage osv. 
 
110 kr pr kuvert 
Vi holder ved kransekagerne. 
Den gamle bestyrelse inviteres med til festen når dagene åbner. Det største problem bliver at finde mails 
på dem. Martin forsøger at lave mailadresse over tidligere Nanoramama bestyrelsesmedlemmer. Halvor 
forsøger at finde frem til dem. 
Biletter sælges fra starten af maj. Jesper laver biletter. Isse sælges i fredagsbaren. 
Band vil ikke være at foretrække uden at det er prøvet ordentlig af inden. DJ vil blive hyret. 
 
 
6. Timini-samarbejd 
Buckyball-invitation 
Alle er inviteret til deres fødselsdagsfest d. 10-09. For fremtiden vil det passe Timini bedst hvis de kan 
komme i November. Dette vil kun blive udmeldt til bestyrelsen og andre som har haft kontakt med dem. 
 
2*pi. Bowling 
Baner er bestilt, nogen tager ansvar for pizza-bestilling. 
 
Ingen har fortalt om de vil købe mad. Pizza bestilles kl 17.30. pizza skal være her senest 19.30. en riminder 
udsendes på eventet. Jesper har styr på det. 
 
7. Fredagsbar 
Fungerede det fint med projektoren? Nogle tilmeldinger til Tækker? Prøv at få folk til at tilmelde sig på 
onsdagens fredagsbar. 
 
Fungerede.  
På onsdag står Anders i bar 
 
8. Musikcafé torsdag 15. mai 
Event var tilstede under deres møde - er der mer vi skal tage stilling til mht musikcaféen? 
 



 
 
9. Kapsejlads 
Vi står for fredagsbar og fest - kan vi få andre til at stå for opbakning fra morgenen af? F.eks. årgang 08 
(igen). 
 
Lave event/ opfordring for hvornår nano skal være til kapsejllads. Morten ser på det. 
 
10. Ph.d.grand prix 
Forslag til event der viser bredden af forskning ved iNANO. 
 
Alle Ph. D er involveret i nanoforskning skal inviteres til at holde korte foredrag over hvad der foregår på 
Inano. Konkurrence i hvem der holder det bedste oplæg. Opsøg folk til eventuelt udlov pris til vinder. Ideelt 
i Q1. Halvor og Christian finder ud af det. 
 
11. Eventuelt 
Mobile pay. Den mobil vi hare er svær at få på nettet. Martin får mobilen af Jesper og forsøger. 
Tækkerstafet kan betales ved overførsel eller i fredagsbaren. 
Der er ikke møde på mandag man følg ekstra godt med pr mail.  
 
To do liste 
Halvor: mailliste over gamle nanoramamedlemmer find info, Ph.D grand prix, finde oversigt over hvem der 
er af hold og Ph.d studerende. 
Christian: Ph.D grand prix 
Jesper: give mobil til Martin, biletter, pizza, debatmøde g ekstraordinær generalfrsamling indskrives i 
offentlig kalender, event over kommende begivenheder i Q4. 
Martin: mobil og net, mailliste over gamle nanoramabestyrelsesmedlemmer. 
 
Til stede 
Halvor 
Anders 
Christian 
Morten 
Jesper 
Mark 
Martin 
Lisette 
 
 

 


