
Best d. 1-10-2014 

 

1. Anders' kage 

 

2. Hyttetur 

Styr på alt? Johnny og Lisette handler ind det ser ud til der er styr på det. 

Christian har koden 

Optælling af mad og sager og ting samt møbler, tage billeder. Johnny, Lisette og Anders 

Johnny køre folks ting ud i hytten for 10 kr pr. person indtil kl. 16.00 i indgangen ud mod 

parkeringspladsen. 

16.00 samles folk i indgangen til Inano og cykler ud når alle er samlet. 

Spil, bolde, førstehjælpskasse og 30 plastkrus skal med Halvor sørger for det kommer op. 

7 personer på hvert madhold ca. Mark og Anders ser på hvordan holdene skal være.   

Et vies endnu ikke hvem der ikke har betalt. 

Kirstine har meldt fra hvis ingen tager hendes plads skal hun have penge tilbage. 

 

Auktion til sidst 

 

3. Nordmænd kommer - fællesmad onsdag 

Den dag de kommer. Nanorama køber ind til aftensmad og betaler. Så maden vil være gratis 

for alle som deltager i foredraget lige inden. 
 
4. Status på pokal 
Jonas kigger på det. Nano 3 
 
5. Vedtægter og Ekstra GS-referat. 
Martin kigger på det debatmøde d. 30-09-2014 vil være at finde i aften. 
 
6. Gratis DJ til J-dag?  
Mark forsøger at få kontakt 
 
7. Generalforsamling 
Portvin er bestilt. Trøfler er der styr på Johnny henter. 
 
8. Økonomiopdatering 
Der er styr på det  
 
9. Fredagsbar d. 03  
Rød sodavand mangler Johnny køber det 
Morten har styr på fredagsbaren og sørger for Rød drink forbindelse med støtte til Røde kors. Der 
kommer et hold kl. 19.00 ca. som er på tur de fredagsbar. En rød drink kommer til at koste 15 kr. 
Jonas informere herom 
 
10. Rusdag d. 29/10 
Den nye bestyrelse kommer til at arbejde videre med det. Halvor har styr på det Inano vil opfordre folk 
til at komme. 
 
11. Kort sammendrag af debatmøde 
Kun to kom som i forvejen er med i udvalg. Håndværkerudvalget har allerede kontaktet os om 
tilladelse til at købe ophæng til projekter dette skal de lige have godkendt af Anette Halvor kontakter 
udvalget. 
 
 
Kage næste gang: En fra KnanoBEST? 

 



To do liste 

Halvor: Spil, bolde, førstehjælpskasse og 30 plastkrus, kontakt håndværkerudvalg, 

Johnny: indkøb, rødsodavand, optælling, trøfler 

Lisette: indkøb, optælling 

Mark hyttehold, DJ 

Anders optælling, hyttehold 

Jonas: pokal 

Martin: referater 

 

Til stede 

Halvor, Mark, Johnny, Morten, Martin, Anders, Jonas og Lisette 

 


