
0. Jonas' kage 

a. Yay! 

1. Grønfest (alt klart?) 

a. Nej! Men alkoholbevilling går igennem! Siger Morten. Han læser op fra selve dokumentet. 

Han har mailet omkring logbogen. Og har ikke fået svar. Vi efterlever alle lovkrav! Mark 

skriver 

b. Morten har styr på penge. Vi mangler gulvklude. Karklude og viskestykker køber Johnny til 

fredag. Johnny tager sin egen kost med. Mælk bliver købt og ikke kakao. Vi har ikke købt 

pissan ambong? Det gør Johnny. Vi har ingen æblejuice (fjern ævlebævle). Vi har ikke ølkort 

til grønfest. Vores kaffe bliver instant og bliver i termokande. Johnny tager termokande 

med. 

c. Anders har snakket med pizzamand. Vi bruger ham denne gang. Han bruger 1.5 time på en 

fredag til 20 pizzaer. Vi kan måske få en generel pris af chefen. Anders spørger lige om 40 

pizzaer. Vi melder det ud, og de skal skrive sig på før 16.30. De skal skrive til Anders, hvis de 

ikke kan nå det. Jonas skal melde det ud. 

d. Vi skal have bestyrelsestrøje på for at de nye kan kende os. Vi skal have så meget grøntpå 

som muligt ellers. 

e. Bar? Vi har fire-fem til at stå i bar. VI skal have snakket med russerne omkring 

nanobarudvalg. Alle står som ansvarlige på fredag. Johnny og Mark står i fredagsbar. Vi gør 

det awesome!  

f. Vi skal sige til dem (specielt de nye) at man giver en hånd til oprydning. Generelt under hele 

festen.  

g. Konkurrencen starter kl. 20.30, hvor festen starter kl. 20. Vi fester til kl. 02.00! 

h. Morten johnny og anders står i bar på et tidspunkt. Maria og en anden står før eller efter….. 

i. Kl 20 finder tutorerne finder en medtutor som kan give balloner til holdet. 

2. Rengøringsvognen (hvad mangler vi?) 

a. Gulvklude mangler. Johnny snakker med nogen om det 

3. Hyttetur (Folk er så langsomme!) 

a. Antallet stiger. Folk betaler kontant, MP og overførsel. Vi gør tingene op i næste uge. Vi 

planlægger mere efter grønfest. Vi skal have betalt 2.700,-. 

4. Ølstafet (et hold er tilmeldt, findes der mennesker?) 

a. Jonas skal med. Anders skal med. Vi skal med. Anders snakker med Jonas. 

5. Opdatere information på dropbox til neste bestyrelse 

a. Vi skal have tjekket beskrivelse af posterne. Vi skal have snakket om bestyrrelsen til de 

andre. Der skal være lidt mere gejst omkring det. 

6. Representationsbånd til bestyrelsen (inspirasjon fra Norge) 

a. De andre har et. Vi skal også have det… Et bånd over skulderen som en andet miss 

universe.  

7. Første uge i november (Timini-udvalgets tanker) 

a. Anders er formand for Timini? Der er kommet måske to mere. En rus og Tam. De fjerner 

mængden af arrangementer. Der bliver fire åbne for alle, men mere pakket for 

Nordmændene. Udvalget står for tingene og ikke Nanorama. 

8. Julefrokost (mad i orden?) 



a. Vi kører med klatten hos jørgen. Vi skal have det det til 85,- + vegetarmad 

9. AUS (fortsatt stille som graven?) 

a. Zeuthen har ikke hørt noget… 

10. Køleskab (lort) 

a. Vi snakker med værkstedet om de kan gøre det. Zeuthen snakker med Steffen som snakker 

med værkstedet.  

11. Koda (fandens lort) 

a. Zeuthen har fået svar. Han læser op fra mailen. Vi svarer i fællesskab. 

12. Eventuelt 

a. Vi skal have gjort det til standard hvad den økonomiske situation er lige pt. (ca. 26.000,-) 

b. Musikcafé. Vi skal lade være med at løbe ind i uforudsete udgifter, men de får 2000,- til at 

lege med. 

c. Forslag: NanoBest kan drikke en øl mens man står i bar. På nanoramas regning. Der er 

ingen moralske skrupler. Det er vedtaget fremadrettet. 

d. Alle som kommer til barmøde får en bajer eller sodes. 

e. Novozymes. Zeuthen sender den til Maria K. 

f. Jura. Ingen tilbud. Vi holder rødekors bar. Morten står måske i bar. Vi skal have skrevet til 

Røde Kors.  

g. Generelt kan vi holde velgørenhedsbarer, hvor overskuddet går til en organisation 

 

 

Til stede: Mark, halvor, Morten, Johnny, Anders, Zeuthen 

To do: 

Mark: skriv at politi skal have at vide at fredagsbar holdes på en torsdag. Fjern ævlebævl/æblekage og fadøl 

Johnny: skal have termokade med til GF 

Jonas: Skal melde ud om pizza. Konkurrencen starter kl. 20.30 

Morten: skal ringe til fødevare region vest for at tjekke om vi er registreret 


