
Nanorama BEST-møde

Referent

7. september 2015

Indhold

1 To-Do 4

Tilstedeværende

Rim, Asger, Mads, Jakob, Jonas Palle, Christina, Henrik, Jonas Hamming,
Emma, Anders.

Generelt

Buckyball

fødselsdagskort - tetrisgøgl. Eller vi poser på masser af ølkasser under teksten
"Hvem skal bruge olie når man har øl?"Timini bliver 9 år. Det skal også på
kortet.

Prøvning og tilpasning af ordensbånd

Der skal laves nogle til små folk(Best - (Asger+Mads)), og nogle til folk i
almindelige størrelser (Asger+Mads).

Fredagsbarudvalg

Mail-listen flyttes fra fredagsbar-gruppen over til Nanorama-gruppen, så folk
der ikke står i bar stadig kan melde sig til fest-barvagter.
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Indhold

Timini-møde

Rim og Hamming har været til Timinimøde. Vi skal bestemme os for hvornår
Nordmændene skal komme, det er enten i uge 46 eller 47. Timini har GF d. 5.
november, og der er J-dag d. 6. november.

Hvis det bliver i uge 47 rammer det den eneste fredag hvor der ikke er
en form for stor fredagsbar eller fest, hvilket måske har en kedelig effekt på
opbakningen til NANORAMAs fredagsbar. Desuden overvejer vi at lave Tour
de Fredagsbar her.

Efter grundige overvejelser besluttes det at invitere Nordmændene til uge
47, og holder en længere fredagsbar eller en temabar.

Evaluering

Frugtbar

Økonomien ser umiddelbart rigtig god ud. Der blev solgt 5 flasker rom, og
regnskabet ser lovende ud. Det tegner godt for konceptet med tema-barer! Vi
er glade for Anders’ og Amandas indsats!

Scitechtingmøde

Jonas har haft fat i NOVA i forhold til de erhvervsudvalg der har været på
tale, så de kan arbejde videre med det.

Rusintro og personlige evalueringer

Man får taletid i rus-ugen ved at skrive til Mat/fys-tutorforeningen i god tid,
ca. et halv tår i forvejen. Dette kommer i formandsevalueringen.

Kitler: Der er mulighed for at vi kan organisere en aftale med en fagfore-
ning, hvis vi er ude i god tid før russtart, ie. ca. 4-6 måneder.

Kalender

Grøn fest

Vi skal have styr på følgende:
Underholdning: Indtil videre har konkurrencen typisk været stoledans,

og vinderen af denne får årets stol. Vinderen af stolen er ikke nødvendigvis
vinderen af årets rushold.

Invitationen skal opdateres med nye billeder og datoer+færre stavefejl.

• Speaker/mikrofon - Rim

• Jury - Rim, Hamming, Christina, Emma

• Musikansvarlig(Der er en spilleliste på Spotify, Palle har måske en
tidsliste.) - Hamming
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• n personer til at fjerne stole. Den sidste stol erstattes af vinderstolen,
årets stol.

•

Tutorne bliver stolefjernere, da de ikke kan sidde i jury.
Man skal kunne se forskel på rusholdene på en måde, evt. ved farvede

balloner. Disse skal købes.
For at gøre festen mere grøn kunne man lave en grøn drink, TBA. Emma

lurer på noget. Emma er færdig med at lure, og drinken bliver ananasjuice,
Blue Curacao og vodka (Hvad? VODKA!, aaah, vooodka). Tilbud på grønne
drinks?

Før Festen

• Der skal købes en passende mængde balloner.

• Grønt papir til lamper

• Grønne balloner bruges til at pynte i foyeren, på DNA-trappen o. lign.

• Regler o. lign skal ud på holdets time.

• Fredagsbaren åbner kl. 16. Der skal organiseres bestilling af pizza, evt.
skal man skrive sig på en liste før eks. 16:30.

• Overgang mellem fredagsbar og fest skal styres, men det plejer at gå
fint. ALLE er velkomne til festen, den er ikke kun for russer.

• Emma køber toast. Rim følges med Emma og køber pynt. Hygge!

Under festen

• Barmøde kl. 19:45.

• Festen åbner kl. 20:00

• Konkurrence fra 20:30 - 21:15

• I fald der er fadøl, skal der laves ølkort! (20,- for en fadøl, 6 for 100 ,-).

• Der er kun fadøl og drinks efter omstilling, ingen flaskeøl.

Efter festen

• Toast - Nu med bagepapir <3 <3 (Køb ind til toast + køb papir) Jakob
laver toast.

• Festen lukker kl. 02:00.

3



1. To-Do

Hyttetur

Vi har hytten fra kl. 16:00. Hytten skal tjekkes for fejl og mangler, og der skal
være mad klar til omkring 18:30’ish.

Der skal bruges en bil til at transportere mad ud til hytten. Trailer er
muligvis relevant da der er meget. Hvis vi er heldige kan vi få kørt øl og vand
ud af købmanden.

Der skal både køres en masse mad og bagage ud til hytten. Maden kan
måske/forhåbentlig klares vha. købmanden, men bagagen skal vi klare. Det
optimale er at låne en bil hele fredag, eller leje på eks. GoMore (Med anhæn-
gertræk).

1 To-Do

Rim

• Ring til pizzariaet og sæt en aftale i stand til Grønfest.

• Tjek at fadølskort giver mening, ellers lav nye. Få evt. hjælp af Palle.

Jonas Palle

• Hør banken ad i forhold til formulering af vedtægter angående ærinder
i banken.

• Mød tidligt t0rsdag og tag i mod Carlsberg.

Jonas Hamming

• Snak med indehaver af Carbon Nano Europe.

• Se på planlægning af ’Hvad kan jeg blive’-foredrag enten d. 25. septem-
ber eller 9. oktober.

Christina

• Skriv ansøgning til Tuborg-fondet (I forhold til lys i foyeren)

• Se på ordensbånd.

Henrik

• Pådut køleskab.

• Lav Fødselsdagskort til Timini.

Emma

• Tjek om fadølsanlægget duer.

Jakob

• Forfat besked til alle de folk der er i fredagsbar-facebookgruppen så de
der ikke er aktive/ønsker medlemsskab kan blive meldt ud.
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1. To-Do

• Få en ølaftale i hus til hyttetur.

Asger

• Skriv evaluering af Jubilæumsfest og planlægningen op til.

• Tilføj vinbar til eval for julefrokost og fødselsdagsfest.

Mads

• Læs eval om Grønfest.

• Flyt mailliste fra fredagsbarudvalg til Nanorama-gruppen på Facebook.

• Opdater invitation til Grønfest, og send til tutorer før fredag, ugen før
Grønfest.

• Send mail ud om at folk(-russer) skal tage barvagter.
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