
1. Halvors kage/kix 

Sexkage fra Matkant 

 

2. Lageret: 

- Problem fra iNANOs julefrokost - overskydende sodavand. 

Probelm fra iNano 2013. Der blev bestilt ginger ale og tonic. Dette passer ikke. Der er fusket med 

fakturen fordi de måtte ikke betale for noget udstyr direkte. Der blev først 60 ekstra flasker fordi der 

er lavet forkert evaluering. Problemet ligger hos os og ikke iNano. Løsning er at skrive en ordentlig 

evaluering! Det er kun i 2012 (og 2013) problemet er 

- Optælling mht regnskab, pant osv - i orden? 

Up todate! Panten ordnes efter panten 

- Oprydning i rum/lager (arbejdssøndag) 

Det er ført på rizzoma. Teltet pakkes sammen efter mødet i dag. 

- System for at holde øje med datomærkinger? 

Gule sedler på lageret. Johnny og Mark bestemmer for vi benytter det 99,9999 % gange 

 

3. Fødselsdagsfest. 
- Indkøb (Kransekage, asti, servietter, små flag, røde/hvide balloner, alubakker) 

Vi mangler 12 asti. Vi bestiller ikke de 6 flasker hvidvin. Der er købt toastjern. Krænsekage blev 

lovet til 2 pakker for 25 kr. Det var et tilbud som gjaldt i sidste uge. Det noget bæ… Johnny køber 

26 pakker. Servietter og aluminiumsbakker skal købes. Store fryseposer til overskyd og kød. Der 

skal også være balloner! Køn noget snor til balloner så det ser pænt ud. 

- Skal findes frem (Dannebrog, duge -har vi nok røde/hvide?) 

Slet ikke nok duge. En af hver i rummet. Ca. 3 meter ca. til et bord. Der skal duge på alle borde. 

Johnny skaffer duge. Dannebrog skal op! 

- Baren (Har vi nok folk til at stå i bar? Baransvarlige. Barmøde.) 

Anders har skrevet: 

Vi har indtil videre 7 folk til at stå i bar. Tre af dem vil gerne stå sammen og alle tre er egnede som 

baransvarlige så det er en vagt inden 23 der er ordnet, med mindre vi gerne vil have 4 bag baren. 

Så er der 2 som ikke har specificeret hvornår de vil stå som begge kan være baransvarlige (Steffen 

og Maria) og 2 som bare har sagt at de gerne vil stå tidligt.  

Så efter at dørene er åbnet for alle, og alt efter om vi har 3 eller 4 på hver vagt, så har vi kun 

barcrew til 2-3 vagter. 

Men min umiddelbare plan er at vi står 2 fra bestyrelsen under spisning dvs. 18-19 og 19-20, måske 

er vi 3 fra 20 til 21. Fra 21 til 22 sætter vi Trine, Anders V. og Casper bag baren, måske sammen 

med en fra bestyrelsen og så er der 3 bag baren, fire hold, fra 22.00 til kl. 2.00. 

Det betyder at 7 af os skal stå en time hver fra 18. til 21. og at 8 fra bestyrelsen har en time hver fra 

22. til 02. 

Vi kan eventuelt slå noget op på facebook eller prikke folk på skulderne hvis vi gerne vil have flere 

til at stå bag baren senere. 

- Ansvarsdelegering: Se rizzoma for oversigt over hvad der skal laves. 

Tjek rizzoma og sæt jer på forskellige opgaver. Mark og Morten står i baren. Vi mødes kl. 14 for at 

undgå stress. Alt foregår længst væk fra baren for at ikke lave den tom. Vi køber instant coffee.  

- PR: (fuldstændig tidsplan inde på Nanorama + inde på eventet. Med vægt på gratis boblevand og 

kransekage, samt ev. drinks-tilbud.) 

En tidsplan inde på nanorama FB. Det skal ud til folket! 

 



- Tilbud (105 flasker der er for gamle efter sommeren - "Vi tømmer lageret" - 10 kr for enkle drinks 

hele aftenen? Isterningproblematik)) 

To enkle drinks til 20,- så længe lager haves. Alle drinks med noget andet har vi ikke (appelsinjuice 

og sodavand). Mark ændrer prisliste. Vi tømmer lageret. Isterningmaskinen får det hårdt og skal 

tændes hurtigt.  

- Mad (bestilling af vegetar og gris, med antal og tidspunkter. Køkkenvagt?)  

Sparer penge på toast fordi der er så meget gris til overs!  

- Kameraansvarlig? 

Jonas tager kamera med og tager billeder. Vi er alle velkommen til at bruge det. Det ligger i baren.  

- Fællesdans kl 22?(Lancier/andet gøgl? kan rydde duge og tage fællesbillede) 

Vi har meget at gøre lige her så vi kan ikke overskue det. Limbo kan være svaret til at få folk op. 

Limbo limbo! VLTJ 

- Oprydning (Tag alt ned ASAP, lad ekstra palle stå til at tage med det sidste, der skal rengøres og 

ikke kan tages med ned med det samme) 

Det tager tit lang tid at få det ned. Vi skal gøre det rent. Vi forventer at folk i baren den sidste time 

begynder at gøre det rent. Så det tager ingen tid. Vi skal hele tiden samle flasker ind/op. 

 

4. Hyttetur 
- Få detaljer på plads mht. event på facebook + ev. mail. Betaling med mobile pay? 

Der skal et event op (Jonas). Tilmelding er oppe. Der kan betales med MP/kontant i baren. (Det skal 

skrives ned af dem i baren!!!!!!!!). 

 

5. Møde d. 21. maj kl 14:30: 
Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer: 

Kommentarer: 

- KODA 

- Husrepræsentanten 

- Bygningsservice 

- Arrangementsansvarlige 

- AUs alarmeringsnummer: 87 15 16 17 

- Driftsjournal 

- Logbog 

- "Kun på fredage" 

- "Omkringliggende campusområde" 

Zeuthern kommer ikke.  

Driftjournal og logbog. Inano skal lave det. Hvorfor skal vi gøre det når de også gøre det? Det er 

dumt. Vi ændrer ikke lokalet, flytter rundt på det. Driften på iNano skal gøre det til daglig. iNano 

gør det hver morgen.  

 

6. Fælles indkøbsordning 

VI gider ikke at organiser det. Vi dukker op til mødet. 

 

7. Musikcafé 

De vil gerne have hævet budgettet til 1500 for at dække flere udgifter. De vil gerne have café fire 

gange om året. Det kan blive for meget med fire caféer om året. VI sætter nanorama klistermærker 

på vores kabler. Der var ikke så mange mennesker. Det kan være i Q2 (Ikke Q1). 

 

 



  



8. Eventuelt 
Kig med på RIzzoma. Følg med. Forbered jer. Be prepared. 

To do: 

Furt: klistermærker på vores kabler 


