Nanorama BEST-møde
Referent: Jacob Løwe Valentin
25. oktober 2021
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0.1

Tilstedeværende

Kirstine Jensen, Line Lund, Iben Caroline Stoltze, Paul Frederic Pust,
Rasmus Larsen, Pelle Faurskov, Mathias Nielsen, Rune Højland, og Jacob
Løwe Valentin.
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Generelt

1.1

Kage

⋆ Kirstine har kage med
⋆ JaKageliste lavet på Trello, næste er Line.
⋆ Vi vil helst ikke have marengs (Mathias) eller artiskokker Paul

1.2

Hvem er denne uges rumopryder?

Mathias i denne uge, i næste uge Rasmus. Det skal gøres inden fredagsbar
(det er rummet lige ved trappen). Der er en liste på Trello, så det i næste uge
er Rasmus.
Mathias melder sig til at kigge på det store depot i denne uge, om ikke
andet så for at få et overblik.
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1. Generelt

Hvem har Lukketjans fredag?
Vi laver i fællesskab en liste på Trello over lukketjanser. På fredag er det Paul.

Post-samtaler
Alle er ikke blevet sat ind i deres nye roller endnu. Nogle nøgler er endnu
ikke blevet overdraget. Vi aftaler at få styr på det inden næste møde.
Vi laver en runde hvor vi introducerer hinanden overfor hinanden. Jacob
Løwe Valentin er selvfølgeligt den kønneste og klogeste, stærkt efterfulgt af
Paul. Paul Frederic Pust er så køn at han har ret til at printe.
Der bliver diskuteret hvor Line og Paul bor i forhold til hinanden. Det er
vist i Skejby for dem begge. Konklusionen er at Paul bor længere væk.

Afbud
Der er oprettet en afbudsliste på Trello.

1.3

Hvad vil vi gerne have gjort?

Depot
Der skal flyttes noget udstyr i depotet. Noget for gammelt sodavand skal
afskaffes. Mængden er stor, så vi overvejer at gøre det til en BEST hygge dag.
En BEST hygge dag vil vi gerne have arrangeret, Kirstine laver en doodle
til at finde en dato. På dagen laver vi hurtig depotoprydning, spiser nok noget
aftensmad og spiller nogle spil.

T-shirts til den nye BEST
De nye skal skrive deres t-shirt størrelser til Line. Så får BEST trøjer, og der
bliver taget et billede når alle har. Der er test-t-shirts i kælderen til at finde
størrelser med. Når vi har fået t-shirts tager vi billeder (tænkt at gøres til
BEST-hyggedagen når vi finder datoen til den).

BEST-fredagsbar
Der er opbakning til en BEST-fredagsbar, men vi udskyder at finde datoen,
idet vi har pakket kalender og lige skal have en doodle af gangen. What a
shame.

Kabel til lyd
Der er skrat i det ene kabel til lydudstyret (jackstik), det er hurtigt vedtaget.
Vi vil ikke have skrat i vores DAK.
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1. Generelt

Indgravering af pokaler
Håndværkerudvalget indgravere pokaler. Rune kontakter dem, og giver dem
nogle ordrer. Så er det slut med slack, Mikkel.

1.4

Ekstra fra bestyrelsen

Formalia fra Iben
Der skal underskrives for modtagelser af nøgler til iNano centret. Der skal underskrives fra hele bestyrelsen på alkoholbevillingen til politiet (at vi kan finde
ud af at opføre os ordentligt). Ibentager billede af vores sygeforsikringskort til
formålet, med behandling i overensstemmelse med GDPR regler.
Der skal også vælges ny kode til pengeskabet. Banano bliver den nye kode,
bliver ændret af Iben inden næste fredagsbar.

Penge fra Iben
Der er mange efterspørgsler efter hvor mange midler der må bruges til
udvalgsarrangementer. Der er f.eks. blevet anmodet om 300kr fra DISNEYudvalget til snacks. Vi vil gerne diskutere hvilke beløb vi er med til.
Friluft og teater har tidligere fået 50 kr. per person i tilskud fra foreningen.
Vi vedtager at ved arrangementer hvor der er lineære omkostninger per
person (såsom mad over bål) vil vi give 50 kr. per person. Ved arrangementer
såsom filmafter vil vi give 300 kr.
Iben spørger om tilskud (størrelsesorden ikke fastlagt endnu) fra studenterrådet.
Kirstine har nogle penge (ca. 800kr) i en særlig pulje, som hun finder ud
af hvad det må bruges til.

Instagram-konkurrence
Paul Frederic Pust tager billeder fra obskure steder på nano, og de der kan
gætte stedet for en lille kupon til baren (10kr). Tiltaget er vedtaget.

Nanorama-kopper og merch
Ingen ved hvordan der oprindeligt blev købt merchandise ind, så det gør vi
fra ny af. Vi tænker som minimum kopper med Nanorama-logo.
Vi vil gerne sælge merchandise når der er tour-de-fredagsbar, så vi kan få
mere synlighed.

Klude og viskestykker
Det haster, og vil blive gjort snart.
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3. Eventuelt

J-dag
Der diskuteres om det skal være en forlænget fredagsbar eller en fest. Vi er
blevet enige om at det er en forlænget fredagsbar, til midnat. Det er en god
idé at lave en begivenhed på Facebook, som Paul står for. Her er der specielle
(billige, wohoo!) priser på julebryg, som sælges til 5kr. efter kl. 9.

Sukkerfri sodavand
Nogen af vores gode gæster vil gerne have sukkerfri sodavand, så vi diskuterede at købe noget ind specifikt til formålet. Det er vedtaget.

Lave en kalender
Der er mange arrangementer at holde styr på, så en kalender er oprettet til
fælles skue på Trello. Alle er opfordret til at holde den opdateret. Den er
opdateret i dag. Blot til BEST’s overblik.

Tilskud til Rasmus-klump fredagsbar
Monika (pynte-udvalg) spørger om hun kan få mere end 200kr til. Vi snakker
også om vi må sælge madvarer (pandekager til Rasmus-klump fredagsbar),
men der er undtagelser eller mulighed for at have pandekager til fredagsbaren,
hvis de blot ikke bliver solgt. Ekstra tilsud er afvist, idet vi ikke vil sætte en
precedens til højere tilskud.

2 Evalueringer
Til GF var der for få romkugler, idet det løb for hurtigt ud. Vi overvejer om
der til næste GF skal bestilles i større mængder. Mængden af portvin virkede
passende. Man kan overveje at skrue ned for gruppepresset til GF, idet det
ikke må være ubehageligt at komme til GF.
Man kan overveje at gøre information om BEST-poster mere tilgængelig
inden GF, så tilmelding til GF er mere oplyst.

3 Eventuelt
Vi vil gerne bevæge os væk fra Dropbox, idet pladsen er ved at rinde ud
og det hurtigt bliver rodet. Det kan også være et problem hvis at ens egen
Dropbox nær er fyldt, idet det så kan være svart at få adgang. I stedet vil vi
gerne bruge AU’s Labbook. Til formålet sender vi vores au-ID til Kirstine så
vi kan blive tilføjet til labbook.
Mødet er hævet.
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