
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

Alle er her 

Den bløde start: 

Velkommen til stormødet:D 

• TA har kage med 

• BF har kage med i næste uge. 

• Event er denne uges rumopryder 

• BF var lukkeansvarlig i fredags 

• EVENT har lukkeansvar på fredag 

Nyt på dagsordnen 

• Denne uges fredagsbar 

o Going forward → Hvad er vores næste skridt? 

▪ Alkymia har åbent normalt → Argument for at vi lukker, hvis vi kan låse?  

▪ Handlings procedure 

▪ Skrive til administrationen omkring dialog/møde   

▪ Hvis ikke duer kontaktes SIGMA og vi kan planlægge yderligere  

▪ SIGMA er d.20 Februar til Sci-tech mødet.  

• Vinsmagning 

o → Tilbagemelding fra Morten? 

▪ EVENT skriver til Morten at det gerne må lægges en fredag i stedet for 

onsdag (d.14 og 21 April  - Fredag i uge 15 og 16) 

• Nanoramas fester og oprydning. 

o Vi skal ikke rydde op hver fredag 

o Hvad er løsningen → Skal det være straf eller belønning? 

▪ Måske exclusiv fest? Kasse øl for at være den årgang der har stået mest i bar?  

▪ Fester er dyrere for dem der ikke har hjulpet?  

▪ Folk der hjælper med hele baren (sætte op, stå i bar og rydde op, eller 

måske stå i bar sidste time og så lukke ned?)  kan blive skrevet på en 

liste, som angiver hvem der får rabat til den næste fest.  

▪ Lav en Padlet, Lukkeansvarlig tjekker dem af, og til fødselsdagsfesten 

får man rabat 

▪ 200kr til festen 100kr  

▪ Der skal laves en Post senest d.12 Februar 

▪ Vi bliver nødt til at hæve priserne -- men folk har 

mulighed for rabat.  

▪ Hvis der tages flere kan 

▪ Der er 11 fredagsbarer/ fester 

▪ 2 personer til fredagsbarer (mens vi kører til klokken 

20) 



▪ 5 til fester (spilfest og fødselsdagsfest)  

▪ Opsummering:  

▪ NF laver en Padlet, PR kan lave udkast til et opslag 

▪ For at hjælpe tager man den sidste barvagt og hjælper med at 

rydde op 

▪ Søndag udgives det 

▪ Lukkeansvarlig skal tjekke dem der hjælper af om mandagen  

▪ Padlet 2 til alm. Fredagsbar 5 til fester 

▪ Fester er det de to sidste barvagter 

o Tour de fredagsbar 

▪ Holder lukket, men kommer forbi og spiser  

▪ BF kan have en kasse til at stå på køl til maden 

• Prisstgninger 

o Hvad skal der ske? 

▪ Sci-tech mødet - de andre festforeninger har muligvis samme problem  

▪ FORM og BF tager til mødet og hører rundt d. 20/02 

o Sponsorater (DM/ IDA) / søge penge så underskuddet ikke er for stort.  

▪ Måske spilfest?  

▪ EVENT kan stå for det 

▪ Mail senest søndag 

▪ EVENT har mail fra DM.   

▪ Andre fonde? KA$$ tjekker.  

▪ Kickstartpuljen?  

▪ Søge penge til udvalg  - Legathåndbogen har forslag 

▪ Det kræver arbejde  

o Snakker om det igen i marts?   

• Bestmedlemmer 

o Skal vi prikke folk på skulderen? 

o Sige de ville være god til en specifik rolle  

• Karnevalsfesten 

o FORM skriver til Ambrosia  

▪ Mail på FB side.  

▪ Spørger de andre hvis nej.  

• Denne uges Fredagsbar 

o Minttu skal købes ind 

o Vent med Gintbergen 

o NF og KM tjekker om andre specialøl er tilgængelige 

▪ Måske bare købe ind hvis efterspørgsel og arrangementer  

▪ 2 for 15 af juleøl?  

▪ Undersøg prisen af juleøl  

Evaluering 

• INANOS Julefrokost 09/12 (NF og PR) 

• Sidste uges fredagsbar 

o Det gik fint  



KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

EVT 

FORM skal skrive til Annette (eller lige banke på hendes kontor) at spilfest er d. 3/3 

og ikke 24/2 

Pub-quiz 

• Indebærer at det er et event, han kan få mikrofon, for hele fredagsbaren.  
• I april.  
• Det er nice 

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 - Mandag d. 27 sæt aftenen af.  Klokken 16 

• Vinsmagning - EVENT snakker med Morten Foss 

• Hyttetur - TBD (6-8 oktober) 

 


