
Best d. 08-09-2014 
0. Zeuthens kage 

 

1. Nye fredagsbarsrutiner (information ud til udvalget når vi ved lige præcis hvad der er nyt) 

Miallister til instruktor. Mark finder 

 

2. Hyttetur (bil til at køre derud, indkøb, bestillinger, øl, krydsliste, underholdning) 

Bil: Johnny 

Underholdning: 2 personer finder på underholdning. Christian og Lisette 

Mad folk deles op i hold med hvem der skal lave hvornår og hvad. 

Øl: vi skaffer selv og transporterer. Alle kigger efter billige øl ugen op til. 

Det vides endnu ikke hvor mange der kommer 

Mad: johnny melder Bewco at der kommer en madbestilling er gjord de bringer ud. Maden er det 

samme som sidste år bare mindre. 

Papir til krydsliste: findes i depotet. 

Der skal også købes rengøringsting ol. Se hyttetur dokumentet. 

 

3. FFBs fødselsdag d. 12/9 (gave? Vi "glemte" dem sidste år, selv om de har givet os klokke) 

Fødselsdagssang optages. 

 

4. Grønfest (opmøde, toastansvar, pynt) 

Jonas sender en reminder ud. 

 

Dem der kan kommer lige efter undervisning og stiller op til fest øvrige kommer kl. 16.00 

Johnny køber cellofan el silkepapir til lamperne. Grønfrugtfarve. 

Toast ansvar: Anders køber ind Johnny køber nyt toastjern. 

Der er 5 som har meldt sig til at stå i bar der må meget gerne være flere. Anders melder ud om at 

der stadig mangler folk til at stå i bar. 

 

5. Jobtræf-messe d. 13/11 

Vi skal blot reklamere for det og det er relevant for nanoere Christian skriver og informerer om at vi 

gerne reklamere for dem. 



6. Debatmøde d. 30/9 

Forslag til nye ting. Opdate på alkoholbevilling.  Forventer generalforsamlingen bliver hurtigere end 

før og at der ikke vil være vedtægtsændringer. 

 

7. Musikudvalget (tidspunkt, penge, musiklister) 

Dem der kommer og spiller skal gøres opmærksomme på at vi endnu ikke er indmeldt i koda. Så det 

ikke bliver et problem.  D. 7. november er J-dag her vil det ikke være hel ideel så d. 14. november 

passer bedre.  Et større budget ved blive givet måske 2000 kr. Der skal markeringer på hvad der er 

vores ting. Tidspunkt overlades til musikudvalget.   

 

8. Eventuelt 

Driftsjournal hænger på opslagstavlen der skal bare strives Nanorama og sættes krydser. Mark 

sender mail ud til folk med disse regler til fredagsbarsudvalget. 

Johnny finder klude og andet som er blevet vaskes. 

 

Kage næste gang: Jonas 

 

To do liste 

Mark: mail om journalføring sendes til folk, find mailliste til instruktorer,  

Johnny: klude, køb silkepapir/cellofan grøn, grøn frugtfarve,  

Christian: jobtræf send mail til ingeniørerne,  

Jonas: riminder om grønfest sendes, 

Til stede 

Hvalvor, Anders, Christian, Johnny, Christian, Martin, Jonas, Mark og Lisette 


