
 

 Best d. 28-04-2014  
2. Sci.tech.møde-  

Christian opdaterer på hvad der blev diskuteret til sidste møde.  

Det meste info var for tutorforeningen. E vil have en fælles velkost i uniparken for alle nye 

studerede. Intimitet mangler iflg. Tutorerne. Tilskud ol. Fjernes da alkohol er indblandet.  

Næste møde i Q1  

3. Tour de fredagsbar  

Sedne mail ud til dem vi forventer at besøge,. Et opslag inde på fb-siden i løbet af ugen.  

Mark og Halvor er ansvarlige.  

Mark sender mail ud med info. Jesper skriver riminders på facebook.  

Pizza bestilles til fysisk fredagsbar. Derefter går uren mod nobelparken….10-11 barer vil blive 

besøgt.  

4. Tækker-stafett.  

Hvor mange tilmeldte? Dårlig opslutning?  

Der er betalt for 8 mennesker, Anders og Christian deltaer også. Jesper har styr på holdene. 

Christian finer ud af hvilke oplysninger arrangørerne skal have.  

Der skal bruges en bil til transport af pavilloner, gril ol. Indkøb sker torsdag. Martin ser om han 

kan finde en bil.  

Jesper skriver over facebook og opfordre folk til hvis de kommer som tilskuer at tilmelde sig på 

facebook.  

Stafetten starter kl. 10.00 det er en ide at være der i god tid.  

Bus 31.  

5. Evaluering:  

- Bowling  

Dokumant i dropbox om hvordan det kan gøres. Anders  

- Debatmøde  

Kun en dukkede op.  

Mail om ekstraordinær generalforsamling kommer ud i morgen Morten sender ordlyden til 

Halvor. Halvor sender mail ud. byg. 1590 lok. 213 er reservert kl. 16.15  

- "Hvad-kan-jeg-blive"-foredrag  

Godt. Godt forberedt. Det kan overvejes at købe en lille gave til udefrakommende forelæsere.  

6. Fødselsdagsfest  

Event skal op Jesper  

Billetter vil være klar til på fredag hvor salget starter.  

Sørge for folk til baren. Lister over hvem til deltager og har betalt vil komme til at ligge i 

fredagsbaren. Martin finder ud af noget vegetarmad eventuelt fra matematisk kantine.  

Tidsplan magen til sidste år. Adgang fra kl. 18.00 her står bestyrelsen i bar. fra kl. 21.00 åbne 

døre her står fredagsbarcrew i baren. Anders kontakter dem.  

Alle undersøger om kransekage kan fås billigere end 10 kr for 9 cm. Ander høre i føtex. Der skal 

være til 150 mennesker. 750 kr hvis de skal købes hos matematisk kantine.  

Karen Volf koster ca. 300 kr. vi bestemmer os på mandag.  

Boblevand til kransekage. Johnny finder ud af hvad der skal købe og hvor meget Asti 35 kr i Aldi 

ca. 20 flasker. Anders og Christian tjekker Aldi.  

7. Arbejdslørdag/søndag:  



Forefaldende ting gøres. Oprydning Dropbox, barelement osv., samt lave kapselstemmesystem og 

opdatere hjemmeside osv. Efterfølgende hygge-frokost.  

Doodle laves med datoer. Martin  

Holdere til kapsler. Martin kigger efter det minimum 2 L volumen.  

8. Opklaringsmøde med Annette  

Halvor oppsummerer mandagens møde med Annette.  

Depot stadig vores til rådighed. Vi må bruge den plads vi har nu. Det er ok med fredagsbar på 

andre dage end fredag hvis der er helligdage. Men informer herom.  

Booking af foyer folk skal alle henvende sig til Trine.  

Hvis vi udmelder arrangement med spisning ol. i god tid vil administrationen sørge alt for at vi 

får foyeren for os selv.  

Halvor kontakter Trine om klare udmeldinger til dem som holder reception om hvor de må være.  

9. Eventuelt  

Mobile pay er næsten på plads.  

Peter har mial liste til Ph.d hvis der skal laves Ph.d grandprix. Måske i Q2.  

T-shirts farve kan ikke fås til piger hvilken farve vi ellers skal have finder vi ud af til næste gang.  

Kapsejllads gruppe oppe at køre.  

Danskretursystem har Marias adresse det skal ændres.  

Morten er her ikke hele august måned dette skal tilrettelægges økonomisk.  

Problemer med vinudlevering der skal sættes mere styr på det.  

 

To do liste  

Halvor: kontakt Trine angående receptioner i foyeren, Tour de fredagsbar  

Anders: Asti, Kransekager, fredagsbarcrew i baren mail  

Jesper: events for fødselsdagsfest, ekstraordinærgeneralforsamling, tækker stafett og tour de 

fredagsbar, biletter  

Morten sende ordlyden til mail til Halvor  

Mark: Tour de fredagsbar, Tour de fredagsbar mail  

Martin: doodle arbejdslørdag, kapselholdere, vegetarmad, bil ?  

Johnny: dansk retursystem fjerne Marias adresse  

Christian: Asti, Kransekager, fine ud af hvilke oplysninger arrangørerne skal have.  

Alle: t-shirts farve  

 

Til stede  

Halvor  

Anders  

Jonas 

Morten  

Mark  

Martin  

Johnny  

Christian  

Lisette 


