
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

• PR 

• BF skal gå lidt tidligere 

Den bløde start: 

• Event har kage med <3 

• PR har kage med næste gang. 

• KM var den her uges rumoprydder 

• PR er den her uges rumoprydder. 

• Event er næste uges rumoprydder. 

• BF har Lukkeansvar den her fredag 

Opfølgning fra sidste uge? 

• Plakat 

o INANO betaler for plakat 

• Opfølgning på barmaling 

o Fixme@nanorama har ikke svaret 

• BEST-hygge! 

o FORM er Dårlig 

o Link er sent - Alle svarer på DOODLE 

• Mail fra band. 

o 2 klippekort er fint siger bandet 

o TA og bandet skal i kontakt mht. opsætning. 

o KA$$ svarer dem at de får to klippekort 

▪ CC TA, hvis de har spørgsmål om udstyret 

• Fredagsbar - gik det okay? 

• Gulvmaskine 

o BF har snakket med Torben - EVENT snakker med ham 

o Om morgenen klokken 9 

o Vaskeklude: BF bliver vist vaskerummet og person som ordner det.  

o EVENT bliver oplært, og vasker gulvet før julefrokost 

Nyt på dagsordenen 

• Julefrokost 25/11 

o Design? → klippekort, drinkskort, vinkort osv. 

▪ PR har lavet billetter 

▪ NF får styr på drinkskort 

▪ Vi kan bruge de gamle klippekort 

▪ NF tjekker dem 

▪ NF klapper billeder sammen af vin 



o Vi laver plan nu → 

▪ TA og KM tager over torsdag fra 12-14 i stedet for onsdag 

▪ Der skal købes ind til vafler  

▪ 10x opskrift BF køber ind i morgen 

▪ EVENT og PR ser lige hvor meget der er tilbage af ingredienser 

fredag og melder tilbage til EVENT og FORM    

o Gennemgang af ting der skal fikses før julefrokosten 

▪ Har vi en opvasker? 

▪ PR snakker med roomie  

▪ Ellers GNF snakker med søster 

▪ Er der styr på drikkevarer 

▪ En enkelt små Juleshots 

▪ Tilbagemelding fra Jørgen 

▪ TA går over og snakker med Jørgen om en confirmation  

▪ Jørgen er i Matkant 

▪ Playliste (Opdateret?) → Vi skal have to fælles-sange 

▪ Mange musik playlister 

▪ Musikudvalget laver en fællessang 

▪ Best tema for julefrokost 

▪ NF køber noget juletema til BEST 

▪ Clip on øreringe  

▪ Mandelgave 

▪ Flaske vin og flaske snaps som lodtræking  

▪ Klippekort til mandelgave 

▪ Barplan → Måske senere 

▪ NF får lavet en plan 

▪ Vi gennemgår den på mandag 

▪ Spørge folk om de kan stå i bar under billetsalget 

▪ Man får en genstand 

▪ PR printer en seddel hvor man kan skrive folk på. 

▪ Fadølsanlæg  

▪ KM har styr på det 

▪ Det kommer næste fredag 

• Opfølgning på mødet med Anette 

o Fremtidig fredagsbarer mm. 

o Læsesalen → Nye kandidatkontorer eller andet til det sociale miljø 

• Musik-udvalgsbar – er der styr på den? 

o Vi har meget gin og vodka i baren som kan bruges til drinks, men sodavand til dem 

skal selv købes af musikudvalget 

• McKinsey 17 november 

Evaluering 

• Fredagsbar 11/11 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 



Administration, der skal fikses 

• Nogle der har glemt kvitteringer eller andet? 

• KA$$ efterspørger måske oplysninger gennem ugen mht. Nordea 

EVT 

EVENT skriver til KODA hvor mange fredagsbarer vi har holdt 

Juletræ kommer først tidligst d. 24, hvilket betyder der ikke kommer pynt til julefrokosten  

Kalender: 

• Sloth lab koncert musikudvalgsbar 18/11 

• Julefrokost 25/11 

• Nybest hygge TBD 

• Fredags Bar 02/12 

• Gbest hygge 03/12 

• INANO Julefrokost 09/12 

• Eventuelle: 

- Tour de fredagsbar - kommer senere 

- Nye forslag 

 


