
Best d. 26-05-2014 
2. Evaluering af fødselsdagsfest 
 - Forarbejde (mad, billetsalg, PR, osv) 
Det skal være mere tydeligt næste gang hvornår der sælges biletter og hvor pengene er. Dato og 
navn oplyses. Biletter skal sælges ugen inden i år var det lidt kompliceret da der var mange 
helligdage. Husk at minde om at der bliver spist en del. 
PR fungerede godt der kom rigtig mange også fra andre steder fra. 
 
 - Opsætning (balloner, pavillon,  
Startede tidligt men det passede godt med tiden. Godt at have pavillion oppe mange opholdt sig 
her i fredagsbaren så vi kunne stille op og den blev også brugt meget under festen. 
Lidt færre balloner til fordel for lyskæder. 
 
 - Festen (maden, tidsplanen, baren, limbo, musik, økonomi) 
Rigtig god mad bestilt til 80 var nok til 68 måske tvivlsomt om der ville have været for lidt til 80 
men der var også mange som tog 3 gange. Der var mere end nok af salat og pastasalet. De vil 
meget gerne komme igen. 
Næsten alt vin blev solgt 4 flasker af de dyre var tilbage. 
Der var tilpas med kransekage og Asti. 
Der er blevet købt vildt meget alkohol. 
Det var næsten for sent at åbne festen kl. 21. maden blev serveret kl. 18.40. 
Maden blev ryddet af hurtigt og oprydning af mad gik hurtigt. Festen kunne godt være blevet 
åbnet kl. 20.30. talen kan så være kl. 21.00. 
Vegetar mad ok skal hentes. 
Limbo vare en god ide. 
Dog feedback på musik og baren. 
4 mennesker lige efter Asti er ikke nødvendig. 
Barmøde lidt mere struktur og der mangler info om rækkefølge for hvad man gør og at ingen 
andre end dem som på tidsplanen høre til bag baren. 
Lab is ikke besværet værd. Køb i stedet 
Kasse til sprutflasker som er åbne. 
 
 - Oprydning 
gik lidt langsomt da der ikke var mange til at hjælpe. Moppen var træls der skal købes en spand 
til den spørg rengøringsdamer. Der skal måske laves kampanger med oprydning. Var færdige 
03.45. lokke toast. 
 
3. Fuldmagt til konto 
Morten er den eneste der har det. Fuldmagt er løsningen når Morten ikke er her. Halvor får 
fuldmagt i august 
 
4. Principper og regler for afholdelse af fredagsbarer: 
Sammendrag af mødet. Vejen framover. Lokalelåneaftaler. 
Der er ingen problemer for os. Mere vil komme. Vi har ikke noget at sige om hvordan reglerne 
kommer til at være. 
Vi mangler viden om hvorfor reglerne kommer nu og hvem der står bag dem og hvad bliver 
ordlyden. 
 
5. Arbejdssøndag 



Martin hjul og værktøj  
møde kl. 10.00 
Toast. 
Lisette mad 

 

6. Q1: (25. august - 10. oktober) 

Foreløpig kalender: 

22.08: Presentation fredag ca. 12.15 (i rusugen) dem der kan må meget gerne komme. 

29.08: Bar til Rushyg bar under spisning. Der er måske mennesker til at stå i andre barer det 

kommer an på tutorene rolle. 

10.09: Buckyball 

19.09: Grønfest 

03.10-05.10: Hyttetur 

29.10: Ekstra rusdag 

03.11-09.11: "Timinister ankommer. J-dag." 

evaluerings møde 30-09-2014 

08-10-2014 Generalforsamling - før eller efter hyttetur? 

Evalueringsmøde - 8 dager inden generalforsamling? 

Best efter hyttetur så folk kan blive arrangeret 

 

7. Møder framover 

Intet møde på mandag 

Spisning som første møde efter ferien den der inviterer først bestemmer dato. 

 

8. Eventuelt 
 

To do liste 

Martin: Hjul og værktøj 

Lisette: mad  

Til stede 

Halvor 
Anders 
Martin 
Johnny 
Jonas 
Mark 
Christian 
Morten 
Lisette 


