
Best d. 25-8-2014 

 

1. Mødetidspunkt for Q1 næste mandag kl. 16.15 derefter onsdag kl. 15.15-17.00 

 

2. Rushyg d. 29. aug. (Hvem kommer, pynt, barplan osv.) 

Tre i bar ad gangen første time 4 

Banner og tæppe Johnny og Mark  

Alle har T-shirt med 

Anders laver barplan fra 18.00-21.00 

Deltager: Jonas, Halvor, Lisette, Johnny, Mark, Martin 

Er oplyst til TK 

 

3. Grønfest (Hvem kommer, plan for aftenen, information til russerne) 19-sept. 

Deltager: Jonas, Lisette, Johnny, Christian, Hvalvor, Anders 

Regler informeres i løbet af ugen op til festen.  

Regel system og lignende har Hvalvor som han kigger igennem. 

Årets stol opgives til fordel for sprut som præmie til vinderen pisanambon og kakaomælk. 

Man skal have grønt tøj på. 

Indkøb: 50 Grønne balloner og 20x tre andre farver. Johnny 

 

4. Hyttetur  
Aftrædende bestyrelse tager hovedansvar for planlægning i samarbejd med formand 

Liste til fredagsbaren til tilmelding Mark 

Deadline d. 19 sept. 

Johnny køber mad og laver det. 

Jonas reklamere for hyttetur igen.  

 

5. Ekstra rusdag d. 29. okt (venter på bekræftelse for nanoernes projektuge. Jonas, Morten, 

Halvor og Mark tager ansvar for dette) 
 

 

6. Projekter/hængepartier: 
- T-shirts 

Måske skal der vælges en pige og en drenge farve. Måske finde en anden farve. Sort-hvid 

logo Anders 

 

- Oprivningsspand Christian 

 

- Evalueringer Anders ser på det 

- Nanobar (Guide + facebook-siden) 

Opdateret med kort og lang beskrivelse, kalender.  

Nye prisskilte ovs. Der er styr på det. 

Driftjournal? Skal vi udfylde den? Mark spørger Anette. 

 

- Hjemmesiden  

Kommentarer? 

 

- Studieportalen  

Vi har fået adgang men få ser den. 

 



- Hjul til køleskabet  

Det burde kunne hjælpe med hjul i hvert hjørne. Hjulene stal være ligesom skatbordhjul. 

Martin 

 

- Fremtidige events (finde datoer for fredagsforedrag/virksomhedsbesøg/ph.d. grand prix 

osv.) 

Fredagsforedrag holdes ikke i Q1 pga. mangel på lokaler og tid. Der holdes 2 foredrag ca. 

hvert halve år.  

21-11-14 er foreslået som dato til foredrag 

Virksomhedsbesøg i Q2 i stedet for nr. 2 foredrag. Måske teknologisk institut det overlades 

til dem hvad tid og hvornår og hvor længe. Christian 

Ph.d. grandprix i Q3 måske 

 

- Mail til instruktorer om instruktorøl (skabelon i dropbox?)  

Mark sender mail 

 

- Alkoholbevilling (afventer stadig svar)  

Kopi af alt hvad vi har indsendt er en ide at have liggende i baren hvis nogen skulle komme 

og spørge. 

 

- Kapselstemmeoplæg (fremgang?)  

Morte har styr på det 

 

- PowerPoint (gøre klar til næste fredagsbar) hyttetur tilmelding i baren, reklame for grønfest 

Jonas 

Jonas sender en mail ud om hvad der kommer til at foregå i Q1 send evt. til hvalvor  

- Plakat (kommentarer?) Jonas 

 

- De sidste manchet/ørering/vin-reservationer  

5. sept. Er sidste frist for at hente hvad man har reserveret. 

 

- Sportsudvalg (noget nyt mht. leje af hal?)  

19-21 vil være mest ideelt. Det første halve år gratis for at se om der er opbagning. Om svar 

fås vides ikke Christian 

 

7. Eventuelt 

Fustager Johnny forhører Martin 

 

Kage næste gang: Morten 

 

To do liste 

Mark: mail til instruktorer om instruktorøl, Driftjournal? Skal vi udfylde den? Spørg Anette, 

Banner og tæppe til rushyg, 

Jonas: sende en mail ud om hvad der kommer til at foregå i Q1 send evt. til hvalvor, 

PowerPoint med hyttetur tilmelding i baren, reklame for grønfest, reklamere for hyttetur igen, 

Christian: hal sport, Virksomhedsbesøg i Q2 teknologisk institut, oprivningsspand 

Anders: T-shirts, evalueringer 

Johnny: fustager forhører Martin, Banner og tæppe til rushyg, 50 Grønne balloner og 20x tre 

andre farver, købe mad og laver det hyttetur, 

Hvalvor: regel system til grønfest 



Martin: hjul til køleskabet 

 

Til stede 

Mark 

Jonas 

Christian 

Anders 

Johnny 

Hvalvor 

Lisette 
 


