
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

KA$$ 

Den bløde start: 

Velkommen til det hurtige møde 

• BF har kage med 

• NF har kage med i næste uge. 

• Event var sidste uges rumopryder 

• TA er denne uges rumopryder 

• EVENT var sidste uges lukkeansvar 

• KM har lukkeansvar på fredag 

Nyt på dagsordnen 

• Denne uges fredagsbar 

o 2 tour de fredagsbarer der kommer - omkring 16 

• Vinsmagning 

o → Tilbagemelding fra Morten? (Måske skal EVENT lige snakke med ham) 

▪ Han følger op i løbet af de næste par dage.  

• Nanoramas fester og oprydning. 

o Er der kommet nogle reaktioner? 

▪ Folk har været lidt utilfredse  

▪ De har ”fået skældud uden at vide, at de har gjort noget galt”  

▪ Fra tidligere opslag ses at der ikke er blevet gjort meget efter at man har gjort 

folk opmærksomme på problemer (f.eks. barvagter) 

• Generalforsamling 

o Event kontakter udvalg 

▪ Slides skal sendes inden d. 1 marts til FORM 

o NF bestilling 

▪ ASAP 

o er der blevet prikket? 

▪ halv check  

o KM og NF optælling 

▪ Øl drukket - kasser og fustager  

▪ KM kigger på det -- KA$$ kan måske hjælpe.  

▪ FORM laver fit??  

▪ Minttu 

o NF booker foyeren og længere åbent  

o Book rum til debatmøde FORM?  

• Karnevalsfest 

o Ambrosia har ikke meldt tilbage → Nok et nej 

▪ Vi holder det selv 



▪ PR skriver til band 

▪ De koster penge nu 

Evaluering 

• Sidste uges fredagsbar 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

EVT 

Spilfest 

 TA kigger på beerpong opslag og sender til PR der laver begivenhed  

Over til alkemia -------->>>>> 

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) 

 


