
Best d. 3-9-2014 
1. Ølstafet hos @lkymia d. 26. sept 

kun et hold må stille op det kan også være andre end bestyrelsen som deltager. 

Halvor skriver til dem at vi nok skal finde 4 personer. 

Jonas og Anders vil gerne deltage. Og findeer 2 mere. 

 

2. Nøgler  (vi i ajourfører nøglenummeret på C-nøglene vores. Depotnøglemysteriet er 

btw. opklaret.) 

Hvalvor, Mark og Martin skal have hentet en nøgle til depotet 

 

3. Fra sidste gang: Hjemmeside 

Er opdateret så den er nemmere at finde rundt i. 

Jonas finder dekoration til nederst på siden under find vej 

Jonas har ansvaret for nanobarhjemmesiden og smider lidt billeder op. 

Studieportalen 

Vi har adgang til at reklamere for vores arrangementer. Jonas og Martin redigere hvad skal 

stå 

køleskab 

Martin forhøre Fysisk værksted om en løsning til at sætte mee robuste hjul på køleskabet. 

 

4. Gammeldansk til Timini? 

Halvor køber en flaske som fødselsdagsgave til Timini  

 

5. Alkoholbevilling, opdatering mht. logbog og driftsjournal 

Indtil svar haves køre det som om vi har en bevilling. 

logbog: Mark laver logbog: Hvem står i bar åbnings og lukketider kommentar hvad er der 

sket som er usædvanligt. 

Morten forsøger at få billede fra en logbog. 

Driftsjournal: denne er allrede udfyldt så vi skal nok bare underskrive. Morten forhører 

administrationen. 

Mark forhøre Maria om nøglebundt til fredagsbaren som er blevet væk 

Arangemantansvarlig har ansvaret for at få folk ud hvis de er ild. 

 

6. Grønfest. 

-Tidsplan: 20.00-02.00 først her sælges der drinks Jonas melder ud om tidsplan og at pizza 

kanbestilles indtil kl. 17.00 jerrys menu ligges ud på evntet Anders finder nyt pizzaria. 

Der vil være fredagsbar og pizzabestilling omstilling vil komme til at forløbe løbende. 

Konkurrence starter kl. 21.00 

-Hvad gives russerne: Ginger Ale og whisky el. en shot hvis de ikke kan lide det. 

Drink og shot gives til alle hold som kommer minimum 15 med tutorer. 

-Til selve konkurrencen:  

Musik: Jonas 

Mikrofon: Christian 

Noter pointststem: Lisette 

Fjerner stole og er dommer: Hvalvor og Mark 

Resten er jury: Anders og Morten 

-Barplan: Anders laver den og sender mail ud for at hverve folk til at stå i baren. 

-Indkøb (øl, sprut, sodavand, pynt, balloner (30 x 3 farver + mange grønne)) Johnny har styr 

på det 



-Barmødet (evaluering, vodka+energidrik der skal ikke bruges så meget energi drik som 

sodavand da det er for dyrt) Anders finder noter 

 

7. Julefrokost 

-Opdatere kalender 28-11-2014 fra 18.00-02.00 

-Høre med matkant om mad Martin forhøre samme menu som sidst  

 

8. Vaskevognen (Købt nyt spand. Hvor er alle vores kluder?) 

Klude findes måske i vaskerummet Johnny ser på det. 

 

9. Eventuelt 

Koda hvordan skal vi være medlem og hvad koster det Christian   

 

Det kunne være ideelt med nye højtalere 80 wat ca. og nyt anlæg så det er mere praktisk føst 

prøves der med en længere ledning til højtalerne Martin. 

 

Dato til ekstra rusdag er endnu ikke bekræftet. 

 

Teknologisk institut: er ved at finde mere info de har indvilliget i at lade os besøge dem. 
 

Kage næste gang: Zeuthen 
 

To do liste 

Hvalvor: nøgle til depotet 

Morten: billede fra logbog, forhører administrationen oh driftjournal 

Mark: nøgle til depotet, lav logbog 

Martin: højtaler ledninger, mad til julefrokost, nøgle til depotet, køleskab 

Jonas: musik til Grønfest 

Christian: Koda 

Anders: barmøde noter, pizzeria, barplan 

Johnny: klude I vaske rum skal findes 

 

Til stede 

Hvalvor, Morten, Mark, Martin, Jonas, Christian, Anders, Lisette 

 


