
Debatmøde d. 30-10-2014 

 

1. Formalia 

Pizza bestilles som det første der gives sodavand. 

2.  Evaluering af arrangementer 

-vinsmagning 

-1819.92 kr i underskud. I form af køb til eget lager. Der var stort op møde, meget hygge og 

sjovt arrangement som det er en ide at holde årligt. Det var gratis. Det foreslås at invitere 

mere bredt ph.d. grupper og administration. 75 til sted. Det forsåles at man overvejer inden 

om der sælges drikkelse i form af sodavand og øl. Der var spisningen inden men dette har 

nok ikke påvirket til at der kom så mange forslag om opfordring til at have lidt brød med 

 

- Karnevalsfest 

1454 kr i overskud vi var medhjælpere. 

 

- Manchet og øreringe 

-4057 kr total der vil muligvis være et underskud da der gik ged i mobile Pay som var nyt. Og 

der var mere told end ventet. Hvis alt sælges bliver underskuddet -1897 kr.  max. Det 

forventes at en del vil blive solgt til julefrokosten. De kan evt. sættes til en pris på 100 kr for 

manchet knapper 

 

- bowling   

Alternativ til paintball gik godt og var sjovt. Fok er friske på at gøre det igen 20 deltog -300 

kr i underskud.  

 

      -  Tækkerstafet 

Svært at få folk til at deltage. 

Mange snakker om at de gerne ville have deltaget og vil gøre det næste år hvor det foreslås at 

man deltager igen. 

Underskud på -773 kr som er et stort underskud i forhold til hvor mange der deltog. 

Det foreslås at 2 hold minimum deltager. Da det er en tradition. 

 

- Musikcafe 

Underskud på -894 der var et lille barsalg. Der blev mistet udstyr musikeren havde ikke styr 

på hvad der var deres. Dette løses ved at fremover vil alt Nanorama udstyr have markering på 

om at det er Nanoramas 

  

  - Fødselsdagsfest 

Overskud på 4921 kr mange deltog. God mad hvor der også var mange det foreslås at 

forsætte med det samme men der skal have bon på maden når der købes for så meget hvilket 

nok gør det lidt dyrere. Det store overskud skyldes også tilbud på Asti og kranskage. 

Det er ok hvis overskuddet er mindre. God ide med tilbud på drinks 2 til 20 kr. 

Inviter de andre fradagsbarsforeninger. Det var en god tale. 

 

  - Grønfest 

Overskud på 9221 stort barsalg mange deltagere. Vi solgte næsten kun Tuborg. Overskuddet 

skyldes til dels et stort salg af flaske øl og få fadøl.  

Det forslås at sælge en special øl som fadøl som evt. er lidt dyer end 20 kr til specielle 

begivenheder. Det er lidt dyrt for almindelig fadøl til 20 når flaske øl koster 10 kr. der var 

travlt ført på aften har mø nogen gerne gå rundt og samle tomme øl som ikke står i bar. 



Pengekassen stod lidt udsat dette skal det sørges for ikke sker igen. Det gik godt der var styr 

på det og god stemning. Der var ikke så mange ældre studerende og dem der var vidste ikke 

helt hvad der foregik hvilke forventes at ændre sig når det har stået på et par år. 

Prisen på fadøl skal måske ændres så de vi har ikke bliver for gammel 15 kr giver et 

underskud. 

 

- Hyttetur 

På fredag e forventes ikke at give et ret stort underskud. 

 

- Fredagsbaren 

Overskud på 10995 kr et tyder på at omsætningen er forøget efter vi har fået mobile pay. 

 

3. Udvalgene fremlægger 

Håndværkerudvalget = Steffen, Michael vil gerne være med troede ikke det var oppe at køre 

en opgave er evt. at sætte hjul på køleskabet så det kan dreje og er let at flytte på. Wii gøres 

mere praktisk. Højtalere. 

 

Musik udvalget: holdt musik café. Musikken var mere festagtig end hygge dette skal måske 

ændres. Der er planer om at lave det igen i november hvor der bestilles lounge musik vi har 

en aftale med koda som vi endnu ikke helt ved hvordan fungere med live musik. Budgettet 

for musik udvalget er forøget til 2000 kr som godt må overskrides. 

 

Fredagsbarsudvalget: blevet lidt mere besværligt efter de nye regler. Logbogen er der endnu 

ikke helt oppe at køre. Nye i fredagsbarsudvalget mangler et opstartsmøde og info om 

hvordan det fungerer.  

Det kan være en ide at sammentømre udvalget bedre. 

 

Timini: fungere godt der er styr på det der er ændret på hvornår på året de kommer 15 

kommer der mangler mange sovepladser. 

 

4. Evaluering af udstyr 

Udlejning overskud på 14410 kr før afgifter og moms 

Grillen var midlertidigt i stykker så den er ikke blevet brugt meget. dette er fikset. 

 

 

5. Fremlæggelse af regnskab 

Mage afgifter på gebyr for at bruge banken 

Vi har et overskud på ca. 50000 kr 

Og lagerværdien er på 18119 kr. 

 

6. Ideer og forslag til brug af overskud 

Tilskud på rus2tur lille beløb 50 kr per mand der deltager og et større beløb til rus3tur 100 kr 

per mand der deltager. 

Nanorama hytteuren kan gøres gratis. 

Billigere billetter til julefrokost og fødselsdagsfest. 

@kymia model til fredagsbaren 10 klipskort som kan bruges over længere tid. 

Dyre gaver til udtrækning ved fester 



Gøre noget stort ud 10 års fødselsdagsfesten. Underholdning… 

Tilskud til rejser til Norge 1000 kr i rejse. 

Køb af lagerstyrings program som kan fungere sammen med regnskabet. Morten har måske 

en løsning på problemet. 

Udvalgsfester, arrangementer (undtagen fredagsbarsudvalget). 

Nyt krukket spil 

Fris Pie generelt er det en ide at have vores bolde og andet fremme til leg i det daglige. 

Liste på opslagstavlen over hvad vi har som man kan låne. 

Reklamer på køleskabet ved slikautomaten.  

Mega banner. 

Festlys til dansegulv.  

 

7. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer? 

INGEN 

 

8. Eventuelt 

Fustager om ikke pilles at fadølsanlægget efter fester det danne mug. 

Pynteudvalg 

Der har været arrangement hvor alle grupper holdt kort oplæg om hvad de lavede på 

Inano i forbindelse med besøg fra israelsk universitet. Dette har vi ikke hørt om man det 

ville have haft stor interesse for alle de studerende. Dette informerer vi Inano om. 

Der har været mange receptioner som har forstyrret de studerendes mulighed for 

gruppearbejde. Dette foreslås at blive rykket til et øvelseslokale. 

Der er problemer med modtagelse af Inano News for de studerende.  Tilmelding hertil 

skete i sommerferien hvor man aktivt skulle tilmelde sig. Maria høre ad. 

 

Til stede: Hval hvor?, Jonas, Morten, Johnny, Lisette, Maria og Michael.  

 
 


