
DAGENS PROGRAM: 

KA$$ HAR FØDSELSDAG 

Frameldinger: 

ikke hvad jeg har hørt 

Den bløde start: 

• KA$$ har kage med 

• NF var sidste uges rumopryder 

o Tomme minttuflasker bare ned i container 

• NF er denne uges rumopryder 

• EVENT var sidste uges lukkeansvar 

• BEST har lukkeansvar på fredag (Form tager hovedansvar) 

o Event henter en A-nøgle til på fredag - Der er ingen til at bruge gulvvaskeren 

o KM lærer det af Torben  

Nyt på dagsordnen 

• Evaluering af debatmøde 

o TA kigger omkring skinne til ledninger og spikeball  

o Nye Barelementer kunne godt blive overvejet 

▪ KM sammen med den nye KM kan godt skrive 

o Annex som Håndværkerudvalget kan lave 

▪ Lille gimmick til baren 

o GDPR 14 april?  

o Intiativ omkring oprydning 

▪ Alle har måske ikke forstået konceptet 

▪ Sig til GF at det er dyrt for alle, men prisen reduceres ved at hjælpe 

til.  

▪ KA$$ kan sige vi når en smertegrænse, som er resulteret i initiativet.  

▪ Konkurrence med pulje over navne der har hjulpet til 

▪ Præmie måske en kasse øl?  

▪ Man får sit navn lagt i puljen mere når man hjælper med oprydning  

▪ Der mangler lige incitament til at få folk til at hjælpe mere 

▪ Måske medlemspriser 

▪ Måske ikke alt for meget nyt på samme tid, så ease ændringerne ind.  

o Hvis der ikke er barvagter nok, må baren lukke tidligere.  

o Snak om til GF at det er vigtigt at reglerne omkring at blive i foyeren efter 19.  

• Pyntedag til karnevalsfest 

• Tour de fredagsbar Evaluering. 

o 40min hvert sted godt 

o Hold var fedt, selvom aktiviteterne blev droppet lidt senere hen var det nice, at have 

nået at lave 

o Kalkulerbar til at ligge senere?  



o Katrines kælder sent passede overraskende godt. 

o Ende et sted med floor 

o To steder i nobel: Teos ville dog ikke svare 

• Opdatere guides til positionerne 

o Gerne hurtigst muligt. 

• Sidste ting inden GF? 

o Sætte kasse ud til sofaudvalget, når der er en der køber den.  

▪ Blandet kasse med classic og carlsberg  

▪ 300kr koster den 

o Opslag - mind folk omkring GF 

• Lydfil til GF 

o BEST sender til FORM 

o Sig skål, og sig hvem man er og det sjoveste tidspunkt 

• Hvad sker der nu? 

o For dem som går ud 

▪ NyForm skal lave messenger gruppe 

▪ Næste to møder 

▪ Overdragelse af poster 

▪ Karnevalsfest 

▪ NyBest forventes at hjælpe til 

▪ Lade en fra BEST stå med NyBest så der lige er en erfaren  

▪ En fra NyBest må gerne komme til Karnevalsfest og hjælpe til hele 

vejen 

▪ TEMA = DYRELÆGE 

• Best-Bar 

o BEST kan tage de sidste 4 timer 

o BF skriver senest torsdag og så kan BEST sætte sig på efter.  

o Klippekort 145kr for 8 drinks  

o 10kr for at dobbeltshot  

o Rutinerede folk i baren så der ikke behøves barmøde  

o Drinks fra klokken 16 af. 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

EVT 

Kalender: 

• 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 



o Gris 

• Evalueringsmøde - Omkring marts 

• Hyttetur - TBD (6-8 oktober) 

 


