
Best d. 12-05-2014 
2. Fødselsdagsfest: 

Køb af kransekage/boblevand, klippekort, billetsalg, balloner+dug+andet pønt 

Køb af kransekage Johnny 

Asti næsten købt alle køber ind. 

Fadøl 20 kr stopper med at sælge dem kl. 01.00 ca.  

Klippekort: fadøl 16.66 kr, små og af pap.  

Servicemeddelelse til alkymia om at de ikke længere er de eneste med mobilepay og at der 

før er opstået problemer. 

1 kr for et glas til spil. Skal meddeles til barmøde og derpå oplyses til kunderne ved 

forespørgsel. 

Vegetar: take away Anders 

balloner+dug+andet pønt: Steffen har luftpresser å labertorie vi må låne. Hvid og rød tema. 

Små flag. Papirdug enten rød el. hvid. 

Pavillion stilles op. Varmer. 

 

3. Hyttetur 

Event oppe ugen op til fødselsdagsfesten, uddele ansvarsopgaver 

Dato skal op næste uge. Tilmelding fra midt i maj. 

Vi følger sidste års evaluering. Betaling over konto hvor studienr og e-mail oplyses. 

Der er bindende tilmelding. Betaling kan ske efter tilmelding. Halvor og Cristian finder ud af  

mere til næste møde. 

PR Jonas 

Indkøb Mark og Johnny. 

Underholdning Halvor 

03-10-2014  

Pris 200 kr 

Øl og sodavand købes  

Folk må selv tage alkohol 

Krydsliste Mark 

 

4. Alkoholbevillingsstatus  

Tager lang tid og er besværligt men er ved at blive ordnet. 

 

5. Evaluering: 

 - Tour de Fredagsbar 

Startede kl. 18.00. Gik godt billeder kommer op senere på Nanoramas side. Jerrys pizza 

18.15 blev bestilt fra iNano 

15-20 deltog. 

Det var meget folk fra årgang 2 der deltog. 

Intet svart far biologi. Det er en ide at melde ud i god tid om at man kommer. 

 

 - Kapsejlads 

Morten stillede op kl. 06.00 og lavede lejr gik godt der var flere mennesker end sidste år. Der 

var god udsigt og nemt at komme hen til. Ikke Nanoramas pligt. 

Åbnet kl. 16.00 tre stillede op fra lidt før kl. 15.00 der var næsten lige så meget at stille op 

som til fest så fire er ideelt. 

Folk kom ca. kl. 18.00. Der kom rigtig mange +80. 

Gik godt i baren 4 stod på skift i baren der var intet skema der må gerne være flere til at stå i 

bar. 



Lukkede lidt over kl 01.00 var færdige med oprydning lidt i 02.00 

Oprydningen var ikke helt i orden skal tjekkes bedre. 

 

 - Tækker-stafet 

2 hold. Gik godt. Var godt at have pavillonen med pølser, brød, frugt og brød. Der var kun 7 

mennesker udover bestyrelsen. Johnny sender hvad der blev købt til Anders. 

Kostede ca. 700 kr lidt dyrt pr. person. 

 

6. Mailsystem. 

nanorama@nanorama.dk, ud til flere end kun PR? 

CC er. Der kommer ca. 1 mail pr uge. Sendes til alle. Martin 

 

7. De alkymiske lege 

Hvem skal med?  

Anders 

Mark 

Jonas 

Johnny 

Halvor 

Halvor skriver til alkymia 

 

8. Faguge 2014 

Anders presenterer de store linier fra evalueringen, bestyrelses holdning til "næste 

gang" diskuteres. 

25 besvarede spørgeskemaet. Facebook, mail og kommerater er bedste måde at få info ud. var 

tætpakket. 

 

9. MusikCafé 

På torsdag. Morten har styr på budget til eventet. Christian skriver til dem at hvis de gere selv 

vil stå i bar må de gerne. 

 

10. Arbeidslørdag d. 1. juni 

Lisette køber mad 

 

11. Eventuelt 

Oprydning efter fest. Mad kan lokke flere til at hjælpe evt. toast. 

Toaster købes der kan gøres ren nemt. Johnny. Afprøves til fødselsdagsfesten 

Anders køber ind til toast. 

 

To do liste 

Halvor: Underholdning, Alkymia. Sender mail til dem som ikke er medlem af Nanorama om 

betaling af Manchetknapper.  

Christian: Musikudvalg, TÅGEKAMMER højtalerer til fødselsdagsfesten.  

Mark: Hyttetur indkøb 

Anders: toast, Vegetar take away, kontakt maria om hvordan d klippekort. 

Johnny: toast maskine, pris på tækkerstafet sendes til Anders, Hyttetur indkøb, kransekage, 

Martin: nanorama@nanorama.dk skal sendes til alle 

mailto:nanorama@nanorama.dk
mailto:nanorama@nanorama.dk


Lisette: købe mad 

Jonas: PR om hyttetur og billeder fra tækkerstafet. 

 

Til stede 

 
Halvor 

Jonas 

Morten 

Christian 

Mark 

Anders 

Johnny 

Lisette 


