
Best d. 05-05-2014 

2. Fødselsdagsfest 
Billetsalg, vinsalg, manchet/ørering-salg, bordplacering, kransekage+boblevand 

Kransekage fra føtex bager til 25 kr for to stænger hver der er til 2 personer køb hvis de er 

billiger. Der skal købes 40 pakker. 

I en Asti er der til 9 glas flasken koster 42 kr i Aldi. 20 flasker. 

Vegetar Rice Take away mad bestilles på forhånd. Halvor. 

Billetsalgsplan ses på den private kalender. 

Der laves seddel over hvem der har købt billet og hvor folk skal sidde. Folk kan selv lave en 

seddel over hvor de vil sidde. Dem i baren på fredag sørger for det. Mark A3 ark fredag. 

manchet/ørering-salg, hver enkelt betaler er klar til salg. 

 

3. Tækker 
Skal have fat i en bil. Hvem køber ind? 

Bilen fyldes ved iNano. Pavillon og tæpper? og skal bruges til indkøb at mad til 10 + 

mennesker. Halvor og Anders. Indkøb Johnny, 2 engangsgril, 30 pølser med brød ketchup og 

sennep og sodavand. iNano giver vand. Anders har måske en bil. 

Mødes kl. 09.00 i skoven og stiller op. 

Halvor og Jonas har kamera med. 

 

4. Evaluering faguge 
Er der kommet noget respons? 

25 Har svaret. Fortsættelse følger på mandag. 

Link fra evalueringen gemmes til fremiden hvis en ny evaluering af et andet emnet ønsker 

 Admin.rettigheder til nanorama-mails? 

 

 

5. Arbeidsøndag d. 1. juni 

Alle kan mødes kl. 10.00. der vil være fælles frokost kl. 12.00-13.00 Lisette køber ind. 

Alt der skal laves skrives op på rizzoma. 

 

6. Ekstraordn. generalforsamling onsdag 
Forventer I kommer 

Forventes at blive kort. Morten føre ordet. Lisette skriver.  

 

7. Kapsejlads 

Facebook hjemmesiden opfordre vi folk til at møde op og selv at tage mad med. Jonas. 

 

Drinks 

Irish kaffe og skruedriver 

 

8. Jubileumsudvalg 

Mail til gamle bestyrelsesmedlemmer om de vil være med til fødselsdagsfest og om de vil 

være med til arangering af næste års fødselsdagsfest 10 år. Evt. lave en Rizzoma. 

Der skal laves buget og lignende dette gøres efter fødselsdagsfesten. 

Udvalget skal være til for at komme med gode ideer og at gøre noget helt særligt ud af 10 års 

jubilæet.  Interesserede kan skrive til Halvor. 

Ideer til hvad der kan gøres specielt til næste års 10-årsdag fødselsdag. 

 

9. Ekstra rusdag 



Finde dato der giver mening. 

(http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/undervisning/undervisningskalender/2014-

15/). 

Skal gøres fore at fremhæve Nanorama og de forskellige udvalg. Håber på støtte fra 

administrationen for at gøre det mere officielt. Det vil være oplagt at ligge det i læseferien 

mellem Q1 og Q2 måske 29-10-2014. Kontakt Lars. Ideer skrives på Rizzoma. 

 

10. Eventuelt 

Tavle med matematisk kantine ideel til reklame. 

Nanosciense studie portal er kun for nanostuderende derfor vil det være oplagt hvis vi 

reklamere på siden. Halvor høre Anette. 

Vin: Morten og Johnny tjekker igen. 

 

To do liste 

Halvor: studie portal reklame, inviter gamle bestyrelse, Lars rusdag 29-10, tækkerstafet 

pakning, Vegetar Rice Take away, kamera 

Johnny: hvidvin 6 flasker, indkøb 

Jonas: Kapsejllads, kamera  

Anders: tækkerstafet pakning og bil. 

Mark: A3 

Lisette: mad 

 

Til stede 

Halvor 

Johnny 

Jonas 

Anders 

Mark 

Martin 

Christian 

Morten 

Lisette 
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