
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

• BF går til sci-tech møde 

Den bløde start: 

• PR har kage med <3 

• KM har kage med næste gang. 

• PR var sidste uges rumopryder 

o Dem i baren må gerne tørre baren af til sidst på aftenen også 

• Event er den her uges rumoprydder. 

o TA rydder op i det tekniske udstyr 

• NF er næste uges rumoprydder. 

• BEST har lukke ansvar i den her uge (FORM) 

Opfølgning fra sidste uge? 

• Plakat 

o Bestilt, men ingen opdatering.  

• Opfølgning på barmaling 

o Regner med at det bliver engang i januar over læseferien. 

o vil gerne låne en nøgle 

▪ EVENT låner Mikkel ekstra S-nøgle i ferien 

▪ Husk at nævne det er på eget ansvar 

• Musikudvalgsbar - gik det okay? 

▪ Næsten ved fuld kapacitet 

o Mail fra rengøring 

▪ Det skal ikke ske igen 

▪ Brandveje skal være clear 

▪ Brandhane ved høje borde skal være clear 

▪ Hvis man ikke kan få vasket ordentlig og gulvvaskeren ikke kan bruges, skal 

der sendes en mail til rengøringen. Og så kan det gøres med gulvvaskeren 

mandag.  

o skal vi havde lavet en liste? 

▪ Vi har en 

• Klude 

o BF får fat i Hende der står for det i morgen  

o Købe nye klude - De andre er klamme 

• BEST-hygge! 

o Svar på doodle!!!!!! 

o Alle andre er dårlige 

• EVENT booker hytte 

Nyt på dagsordnen 



• Julefrokost 25/11 

o NF har lavet en plan → vi gennemgår det hele nu. 

▪ Skal printes ud - NF sender den til PR 

o Vi har opvasker 

▪ Lykke 

▪ PR finder lige ud af hvornår hun skal komme - spørger GNF 

▪ Spørger studentermedhjælper mht. opvaskemaskine 

▪ Hun skal komme 18-18:30 

▪ 250kr i timen - 1000kr i alt 

o Får opvasker mad? 

▪ Ja, reservere en vegetarkurvert  

▪ KA$$ og BF lægger lige en billet til side når de laver vafler 

o Mængden af Øl 

▪ Fremover går vi op på 15 x 15 x 2 

▪ Vi sælger ikke flaskeøl på fredag til julefrokosten.  

o Fadølanlæg 

▪ 7x7 fostager og så kan der evt. købes mere hvis inano julefrokost kræver det. 

▪ KM nævner for Anette at vi ”fylder” lidt ift. Fadølsanlæg henover weekenden 

og fredag 

• Fredagsbar 2/12 

o NF er lukkeansvarlig 

Evaluering 

• Musikudvalg 18/11 

o Måske tidligere på året, så folk kan søge udenfor (der var mange mennesker) 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

KA$$ spørger om nogle ting i løbet af ugen  

EVT 

Bestbillede på næste mandag  

- Alle husker best trøjer 

Studiebobler  

- PR snakker med Studiebobler 

DM og MA 

- Oplagt til spilfest - KA$$ snakker med dem 



Orbi-app  

- EVENT Spørger erhvervsudvalget om det er noget de vil stå for? 

o FORM videresender lige til EVENT og Erhvervsform  

o FORM svarer lige at det er blevet videresendt.  

 

Kalender: 

• 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 

 


