
Best d. 24/9-2014 
0. FORMs kage 

 
1.  grønfest evaluering 

14500 kr i omsætning før udgifter der var mange også ude fra. ca. 60 % af russerne kom der 
var mange til fredagsbaren  som gik godt og oppyntning gik godt og hurtigt uden stress. Folk 
hjalp til med omstillingen som forløb i små trin. Pizza ankomst gik hurtig men pizzaerne var 
ikke særlig gode så måske skal et nyt sted findes. Kun en hare af fustage skal være åben ad 
gangen 
Evaluering er lavet. 
Flere toast og to taostjern. 

 
2. Pokal skal indgraveres - http://skomageri.dk/ Jonas 

 
 

3. Vedtægter og referat fra ekst. generalfors. ind på hjemmesiden. har fået kommentarer på at 
de ikke er opdateret. Martin 
 

 
4. øl-stafet, er der et hold på fire personer? og har vi nogle der kan være dommere? 

Hold er fundet. 
Dommere haves ikke. Jonas informere  
 

5. Gratis DJ til J-dag? Alexander fra Nano1 2014 vil gerne være DJ for 0 penge, han har 
tidligere været det og har et mobilt anlæg. 
Mark får mere info. 

 
6. Hyttetur - hvor mange bliver det? bestil mad, få styr på underholdning osv. 

36 er tilmeldt.  
Johnny køber ind 
Christian og Lisette finder ud af det. 
Køber selv i bilka. 
 

7. Plads til nordmænd? Der kommer 15 stk. 
Der mangler pladser til en 7 stk. 

Martin og Johnny har plads i nødstilfælde. De kommer inden J-dag. 

 
8. Økonomiopdatering 

Økonomien er god så der er plads til nye initiativer. 
 

9. Fredagsbar d. 03 - Regner med Morten tager denne 
 

 
10. Matchmaking m/efterfølgende fredagsbar. Er det styr på hvem der tager denne? Nogen der 

snakker med admin og finder ud hvordan det rent praktisk skal lade sig gøre at fredagsbaren 
går i gang 16.00. Poster-fri zone der hvor fredagsbaren skal stå? Gøre klart til fredagsbaren 
inden matchmaking? Mark har styr på det. 

 
11. Næstformand/kasserer send ud indkaldelse til debatmøde i dag. 

Er på tirsdag. Indkaldelse skal sendes ud i dag både debatmøde og generalforsamling. 

Anders. 

 
12. Bestilling af portvin til generalforsamling, samt snakke med Jørgen om trøfler!  

             Martin køber trøfler Johnny køber 10 flasker portvin hør Michael. 
             Hvalvor bestiller foryer til generalforsamlingen. 
 

13. Eventuelt 
Købe nyt udstyr til oprydning da der næsten ikke er nok udstyr til at have mange til at rydde 

op. Dette skal så i rummet med lås og have navn på andre ikke tager det. 

http://skomageri.dk/


 

Koda: vi har lavet en aftale som Christian meddeler dem at vi acceptere dette det vil koste os 

ca. 200 kr om måneden. 

 

Musik udvalg har tilladelse til at bruge flere penge hvis de er lagt godt ud Jonas informere 

Simon 

 
 
Kage næste gang: Anders 

 

To do liste 

Hvalvor: bestille foryer til generalforsamling 

Jonas: Musikudvalg, pokal, @kymia 

Martin: trøfler, vedtægter og referat 

Mark: DJ 

Johnny: portvin,  

 

Til stede 

Mark, Christian, Lisette, Johnny, Martin, Morten, Anders  


