
Referat d. 06/03-2023 

DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

Den bløde start: 

• KM har kage med 

• KA$$ har kage med i næste uge. 

• KA$$ var sidste uges rumopryder 

o Det skal tørres af efter fredagsbar 

o Tage bakkerne til fredagen 

o Tør baren af i løbet af aftenen 

• NF er denne uges rumopryder 

• BEST/Form var sidste uges lukkeansvar 

• Ingen/Event har lukkeansvar på fredag 

o Pizzabakker osv.  

Nyt på dagsordnen 

• Debatmøde 

o Blandet kasse øl med sodavand og øl 

o 218 booket 

• Karnevalsfest 

o Møde Onsdag kl 17. 

o Vi skal selv finde noget udklædning 

o TA & KA$$ kan ikke komme til møde 

o Klippeklistredag søndag 

• Tour de fredagsbar. 

o Program: 

▪ Event har plan 

o Aktiviteter?  

▪ Hold  

▪ Pandebånd med farver til holdene - PR køber ind. 

▪ Challengesheet? Barspecifikt 

▪ Event prøver at lave nogle challenges med billeder 

▪ Send ide til billede challenge i gruppen.  

o Prøver at bestille pizza torsdag aften 

• Opdatere guides til positionerne 

o Opdater hvis der er noget nyt i guide 

o Gerne hurtigst muligt. 

• Sidste ting inden GF? 

o PyntFORM skal sende sin præsentation til dig 

o DISNEY også 

o Check 



o Kasse klar til sofaudvalg da der normalt bliver købt en kasse.  

• BESTBAR 

o Send drink og forhold i ingredienser 

o Kun best drinks 

o BEST-SÆT 125kr for 9 drinks.  

o Tager den på mandag 

Evaluering 

• Spilfest 

Tak til @DMogMA studerende for at sponsorere vores præmier til vinderholdet i fredags. d. 3/3!  

DM og MA er en akademisk fagforening og a-kasse, som sikrer dig de bedst mulige rettigheder på 

arbejdsmarkedet samt retten til dagpenge efter endt studie. Derudover får du som medlem bl.a. 

adgang til en billig studieforsikring, attraktive rabataftaler, gratis events og kurser samt mange 

andre fordele. Et medlemskab af DM er gratis det første år og koster derefter 20 kr. om måneden, 

mens et medlemskab af MA er gratis hele din studietid, hvis du er under 30 år.  

Hvis du ikke allerede er medlem, så kan du læse mere og melde dig ind her: 

https://studerende.dm.dk/  

Gennemgang af Spilfest kronologisk   

▪ 16 opsætning: vi er næsten klar 16 

▪ Drinks skal stilles op til start. 

▪ 16:30 beerpong går i gang: indledende runder går fint 

▪ 16-16:30: Pizza-bestilling 

▪ Det går galt ved at PhD siger de skal have en ekstra chance for at betale 

▪ Der var flere krydser en folk havde betalt 

▪ Pizzaerne var dyrere end angivet 

▪ Vær OBS på priserne 

▪ TO af dem der ikke har betalt, snupper en ved at overføre med det samme 

▪ Til en anden gang hvis folk presser på og eller er irriterende: 

▪ Vær klar med flere Best medlemmer - min(2) og folk til at hjælpe i baren 

-  Så det bliver gjort rigtigt 

▪ Der manglede også lige nogle pizzaer.  

▪ Strukturer bestilling anderledes - Betal med det SAMME og kryds af 

derefter 

▪ Måske lave bestillingen dagen før? Det er dog måske svært at lave 

beslutningen omkring fremtiden. Vi prøver til TDF 

▪ Folk skal måske også skrive navne på sedlen og så tjekke efter med 

mobile pay.  

▪ Skriv navn ned og sæt kryds efter de har betalt.  

▪ Levering er en udfordring - man kan ikke regne med tidspunkt. Nemmere at 

hente selv.  

▪ 18:00 - pubquiz 

▪ Kaos 

▪ Der ikke var borde til bestyrelser  

https://studerende.dm.dk/


▪ Reservere borde til bestyrelser er nødvendigt  

▪ Til næste gang strukturer Pubquiz anderledes 

▪ Forslag: 

▪ Papirer med pubquiz på og så gå ned på premien fordi folk nemmere kan 

snyde 

▪ Kahoot? - strider imod wii, men kan lave pubquiz først og så wii 

▪ Menti er et alternativ - formatet er ikke så fedt 

▪ Se på hvad kahoot koster?  

▪ Sætte pubquizzen tidligere (16:30) 

▪ Beerpong kører ud i et 
▪ Passer bedre med Pizza 

▪ Analog kahoot, med multiple choice med powerpoint.  

▪ Skriv svaret på en seddel og løb og aflever 

▪ Baren under pubquiz 18-19 

▪ Omtrent 125 mennesker 

▪ Pubquiz oppe ved baren  

▪ Afløser kom ikke pga. pubquiz.  

▪ For dårligt at folk ikke dukker op fordi man finder ud af der er pubquiz.  

▪ Kan sagtens pointere en af de følgende dage hvis det sker igen 

▪ Vi forventer folk kommer til deres barvagter 

▪ BEST skal stå i bar under Pubquiz.  

▪ Så må holdet bestå af 2-3 medlemmer der er med i pubquizzen. 

▪ Hele ”nanorama-best” holdet kunne godt stå i baren 

▪ Efter pubquiz (efter 19) 

▪ Semifinale og finale af beerpong 

▪ Være ops på at man skal kunne være der indtil 21, hvis man deltager i 

beerpong 

▪ Bordfodbold turnering  

▪ Ikke BF til en anden gang (den har før ligget på KA$$) 

▪ Der var lidt for meget andet, der foregik 

▪ Sætte op til drinks  

▪ Det skal gøres klokken 16 fremover 

▪ Der bliver sat op til fest fra starten 

▪ Holde barmøde tidligere hvis der alligevel kommer drinks fra starten - 

alle skal bare være der så tidligt 

▪ Baren skal lukkes under barmøde 

▪ Baren åbner med drinks klokken 20 

▪ Der skal ikke være to barplaner 

▪ Padlet tager over  

▪ Overkill at 4 på første time 

▪ Baren Sejler mellem 10-11 

▪ Ingen labels på drinksbordet 

▪ Alle drinks er udover det hele 

▪ Det flyder over det hele 

▪ Så er det svært at lave drinks 

▪ Der skal være labels 

▪ Det er BEST-ansvarlig at baren skal se ordentlig ud 

▪ Der var heller ikke nok på i baren  



▪ Et BEST medlem der render og holder styr på ting og resten må betjene.  

▪ Hvis der står en i baren og skal betjene selvom med kø, skal det 

være en der er erfaren eller BEST 

▪ Minimum være to i baren med så mange mennesker 

▪ Problem at en af fustagerne ikke duer, og der er ved at være udsolgt af flere og 

flere genstande  

▪ I fremtiden:  

▪ Vi kan kun sælge hvad vi har, og den er ikke længere 

▪ Palle nede på lageret der ligger klar?  

▪ Ligge den nede ved elevatoren, måske 

▪ Afstresser BF i stedet for at hen hele tiden skal løbe hele 

vejen ned på lageret.  

▪ Baren lukker hvis der ikke er nok til barvagter  

▪ Melde ud torsdag lukketid 

▪ Melde ud til GF at vi mangler barvagter  

▪ Der skal ikke være flere falskeøl efter 20 eller overhovedet 

▪ Der var alt for mange glasskår 

▪ Et fadølsanlæg til alle fester?  

▪ Låneaftale af fadølsanlæg til alle fester?  

▪ Vi skal være sikre på at vi modtager anlægget.  

▪ Der skal lukkes af ordentligt omme bag baren 

▪ Folk skal ikke styrte ind bag baren 

▪ Spørg hvad de skal i løbet af aftenen 

▪ Tape ligesom før i tiden?  

▪ Folk bag baren skal være oplært ordentligt 

▪ Barmøde kan godt ligge når baren starter eller før på aftenen 

▪ Oprydning:  

▪ Så vidt muligt skal alle prøve at være ”tilstede” 

▪ Vi skal have fat i nøglen til den store gulv-vasker 

▪ A-nøgle skal hentes eller få en.  

▪ FORM snakker med Anette i morgen 

▪ Ikke nok til at rydde op i starten og igennem natten 

▪ Der skal stå en spand klar hen ad aftenen, Så der kan vaskes lidt i løbet af festen 

▪ Så er det ikke en umulig kæmpe opgave til sidst 

▪ Der skal være en BEST-medlem der slavisk kan gå igennem lukkelisten, 

som også kan vurdere om oprydningen er acceptabel.  

▪ Ædruvagter - eller ”light” 

▪ Et par af gangen ville fungere  

▪ Mind hinanden om det 

▪ Folk, der måske ikke har meldt sig på, kan godt komme på listen, når det er fest  

▪ Folk udefra  

▪ Når de skal smides ud, så hvis det er noget problem kontakt resten af BEST eller 

politiet hvis det er helt galt 

▪ Folk der tegner på væggene og søjlerne smide dem ud eller politanmelde hvis 

hærværk  

▪ PHD’er skal have at vide at de ikke skal være i laboratoriet under fredagsbar 

fulde.  

▪ Hvis der ikke er en god grund så sig at der skrives til administrationen  



o Ros 

▪ Selvom vi har skulle lukke klokken 8, har vi haft flere mennesker end nogensinde før  

▪ Killer fest - dårlig eksekvering 

 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

EVT 

Kalender: 

• Tour de fredagsbar 10/03 → EVENT Arrangere 

• Debatmøde - 07/03 

• GF - 15/03 

• BestBar - 17/03 (Drinks skal arrangeres) 

• Karnevalsfesten: 31/3 

• Vinsmagning 12/4 

• Pub-Quiz med social commite 21/4 

• Kapsejlads: 28/04 

• Fødselsdagsfesten: Myndighed – 12/05 

• Evalueringsmøde - Omkring marts 

• Hyttetur - TBD (6-8 oktober) 

 


