
DAGENS referat: 20/02-2023 

Frameldinger: 

TA 

Den bløde start: 

• NF har kage med 

• Event har kage med i næste uge. 

• TA var sidste uges rumopryder 

• KM er denne uges rumopryder 

• KM var sidste uges lukkeansvar 

• TA har lukkeansvar på fredag 

Nyt på dagsordnen 

• Nyt intiativ → Hvad er reaktionerne. 

o Form tager ud og snakker med første årgang på torsdag. 

▪ Vi mangler data 

▪ Vi prøver at lave et opslag om onsdagen, hvis der ikke er nogen meldt på at 

hjælpe i baren. 

▪ Nogle føler sig lidt angrebet. Form snakker om det til generalforsamling 

▪ Der er en liste på Trello, hvor navnene bliver krydset af efter oprydning 

• Vinsmagning 

o → Morten har meldt tilbage → Skal vi gøre mere? 

▪ Morten skal svare på hvordan vi plejer at skaffe vinen. 

▪ Vi skal have booket lokale til 12/4 (TA skal lægge det i kalenderen) 

• Der skal gøres klar til Generalforsamling 

o NF Har bestilt? 

o KM og NF optælling 

▪ Skal i bruge ekstra hjælp? 

▪ Mathias fra 3. årgang skaffer portvin. Jørgen har sagt vi kan få 

romkugler. 

▪ Form og Ka$$ har styr på det, så alt bliver godt 

• Karnevalsfest$ 

o Ambrosia har meldt tilbage med et måske. 

o Feedback på sidste uges 



▪ Der skal laves et dokument, som alle foreninger kan få, så alle ved hvordan vi 

forbereder festen. 

▪ Foreningerne skal begynde at give noget information videre til nye bestyrelser, 

så de ved hvad de skal. 

• Studierepræsentanter 

o Vil vi være med 

▪ Hvem skal vi sende? skal det permant være den samme rolle? 

▪ Det bliver Form der får den rolle  

• Spilfest 

o Alkymia og tågekammeret kommer kl 18 

o Magisterne vil gerne sponsorer en præmie 

▪ Event finder ud af hvor meget og hvad vi kan få 

▪ Gerne hurtigt så PR kan melde det ud på facebook 

o NF har plan klar til mandag 

o NF laver padlet, så folk kan melde sig på barvagter 

Evaluering 

• Sidste uges fredagsbar 

o Ikke nok til at rydde op 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

- Der er ikke noget nyt 

EVT 

- Tilbagemelding fra admin 

o Vi rykker efter svar 

o Lasse (studievejleder) kan skrive en mail også 

- TDF 

o Event er ambitiøs.  

o Der skal vælges en fra, så vi får bedre tid 

o Vi vil gerne have 45min hvert sted 

o Der skal laves en tilmelding, hvor folk kan komme i hold og bestille pizza 



 

- Fælles camp til Kapsejlads 

o Tågekammeret vil gerne laves en camp, hvor alle på Nat-Sci kan samles. 

o Vi melder tilbage at vi gerne vil være med til at arrangere det. 

Kalender: 

• Spilfesten 03/03 

• Tour de fredagsbar 10/03 → EVENT Arrangere 

• Debatmøde - 07/03 

• GF - 15/03 

• BestBar - 17/03 (Drinks skal arrangeres) 

• Karnevalsfesten: 31/3 

• Kapsejlads: 28/04 

• Fødselsdagsfesten: Myndighed – 12/05 

• Evalueringsmøde - Omkring marts 

• Vinsmagning - EVENT snakker med Morten Foss 

• Hyttetur - TBD (6-8 oktober) 

 


