
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

Den bløde start: 

Sidste Bestmøde i år. 

• TA har kage med 

• NF var sidste uges rumopryder 

• FORM er den her uges rumoprydder. 

• INANO(og os) har lukke ansvar i den her uge 

Opfølgning fra sidste uge? 

• Julekort - Billede af Best 

• INANO Julefrokost 

o FORM har noter 

▪ Barfar og NF koordinerer en barplan for os samt buffetansvarlige + 

Opsætningsplan. 

▪ Opsætningsplan 

▪ OBS Gør fadølsanlæg rent 

▪ KA$$ er på uni mandag når det skal hentes (klokken 

12:30)  

▪ Efter dessert før pakkeleg, fjernes resterende glas, og 

resten af aftenen hældes alt op i krus.  

▪ Vin hældes op i krus og kan derfra skænkes af 

▪ OBS: Ingen flasker efter Dessert 

▪ Bestyrelse:  

▪ FORM, PR, NF, KM og BF 

▪ Frivillige hjælper 

▪ Ka$$, Event (efter 00), Kathrine (før 20), Mathias (før 20, 

måske efter revy??), Stefan (før 00), Nanna (før 18-19 eller 

22-23) og Ida 

▪ Vi skal have sat bar op til klokken 18 

▪ Sjov ting der bestemmer hvilket bord der starter med mad x2  

▪ Vi skal bedømme pynt 

▪ Taberne tager service og tallerkener ind, så vi tager opvask 

▪ FORM spørger om mandelgave 

▪ Vi står for regler og tid til pakkeleg 

▪ Alle pakker starter på buffetbordet 

▪ TA viser en på fredag klokken 16 hvordan lysene og højtalere fungerer.  

▪ Vi rydder op 02:00 

▪ FORM sender mail til PR, som printer 

o Har vi styr på vores inventar 

▪ Fadølsanlæg ankommer på fredag 

▪ Vin snaps og mintu + drinks er købt ind. 



▪ Minus jägerbomb glas derfor bestiller NF store shotglas 

▪ Vi har nuværende 5 grønne nede på lageret og 3 classic 

▪ KM køber 10 classic, hvis de kan returneres, hvis der er tilovers 

▪ NF laver Vinkort inden torsdag klokken 10. 

▪ Tingene bliver en lille smule dyrere 

▪ Minus saftevand 

▪ Der skal være en kande kaffe klar, så der kan sælges det hele tiden 

▪ Måske kaffekrus til efter desserten når alle flasker og glas fjernes  

▪ NF kig på Tilbud hvis det er f.eks: juleøl til 10 kr fram til 21:30 

▪ Måske ret dem, mersalgs tilbud en god ide?   

▪ NF må uddelegere hvis nødvendigt 

• Opfølgning fra fuld fontex 

o Sende en rykker, et svar d.19 er for sent ift. Vores egen planlægning.  

Nyt på dagsordnen 

• Nanoramas fester og oprydning. 

o 3 genstands klippekort til næste fest.  

o Skrive at der skal være folk til at rydde op, ellers kommer der jo ikke fester      

• Kalender for næste år. 

o Best hygge 17/01 

o Spilfesten 24/02 

▪ EVENT skriver en mail til TK og @lkymia, om de ville opretholde tradition 

omkring pubquiz til spilfest og lade d. 24/02 være fri 

o Debatmøde 7/3  

o Tour de fredagsbar d. 10/3 EVENT Arrangerer  

o GF 15/3  

▪ OBS FORM skal sende indbydelse ud minimum 2 uger før 

o BESTBAR 17/3 

o Karnevalsfesten: 31/3 

o Kapsejlads: 28/04 

o Fødselsdagsfesten: Myndighed! 12/05 

o Evalueringsmøde - omkring marts  

▪ FORM skriver til GFORM eller GNF omkring GBEST evalueringsmøde.  

o Vinsmagning - EVENT snakker med Morten Foss 

o Hyttetur TBD 

▪ EVENT har spurgt om d. 6-8 Oktober, men mangler svar 

• FORM skal sende en besked til huset omkring kalender (Kun de relevante) 

o Vi venter med at snakke omkring lukketider indtil der kommer noget nyt.   

Evaluering 

• Fredags bar 02/12 

o Dør foran solcellelab kommet tilskade.  

KA$$-Penge og Administrations punkter: 



Administration, der skal fikses? 

• KM skal fortælle KA$$ lige efter der er blevet talt op.  

• Event og Ka$$ finder ud af KODA 

EVT 

store shots glas 

Kalender: 

• INANO Julefrokost 09/12 

 


