
DAGENS PROGRAM: 

 

Formalitet: 

 

Referent ordning? 

Referat tages af TA fremover og skrives i word bare uden formaliteter. I dag er det BF der tager den 

 

Frameldinger: 

KA$$ kommer fra den 14 november igen. Gform sover i NZ 

 

Den bløde start: 

 

GTA har kage med 

Er der nogen, der har allergener? Nej der er ingen med allergier 

Lister: 

Kageliste? Står på trello og passer 

Rumoprydder? Barfar er denne ugens rudoprydder, listen kommer på trello. 

Lukkeansvar: Den person som lukker baren samt holder styr på at ting er på plads 

28/10 - Bf 

04/11 - Pr 

11/11 - Km 

18/11 -Bf 

25/11  - Event 

02/11 - Nf 

vi lægger en plan nu og den står også på trello. 

 

Nyt på dagsordenen 

 

·  Har alle haft post-samtaler - har I styr på det? 

Der er ikke endnu styr på de tidligere poster. Læs på labbook og dropbox posterne igennem. Og hold 

post-samtaler i denne uge. FORM har fået nøgler fra GNF. 



·  Hvem er vi? og Hvem er hvem? og hvad indebærer det? 

Der er møder engang om ugen, og vi står for fester og fredagsbar og andre arrangementer på iNANO 

og Nat-sci. 

·  Billeder af Ny best samt plakat 

Pr skal lave BEST plakat, prøv t-shirts på og send størrelsen til NF. Det hele skal gøres så hurtigt som 

muligt helst i dag eller i morgen. 

·  Karnevalsfesten 

Fest med Alkymier og ågekammeret, nanorama står for det 0. Møde.  Invitationen er bleven sendt 

ud. Det er næste uge onsdag klokken 17:15. FORM er ordstyrrer og TA skriver referat. Der skal findes 

en klippe klistre dag og hygge aften. Der skal laves en liste af fest udvalg af de festudvalg ude fra der 

skal med. Sidste gang var det ambrosia der kom med. 

·  Julefrokost 

Der skal bestilles mad fra matkant. FORM skal lige skrive mailen omkring maden igen og NF skal lige 

ringe til Kantine Jørgen for at bekræfte bestillingen. 

·  TODO Liste 

Ting der mangler at gøres skal puttes ind her. Samt ting der er pending eller sættes på pause.  

Oprydning af lageret - afventer 

FORM skal mødes med Anette, NF, GNF og GFORM skal også være med. 

FORM skriver til GNF og GFORM om dato og afgør det med Anette derefter. 

·  BEST-hygge! 

Sidste gang var der pizza og drinks. Dato forslag 10/12 eller andre dage i læseferie. Alle skal gå i 

tænkeboksen for at finde ting der er nice at lave denne aften.  

·  BAR på fredag 

BF har styr på det, han finder nogen til at stå i bar. 

·  Afterskibar 

Der er styr på det, NF står for flügel og energydrinks, drinks skal kun vare så længe afterski bar kører. 

BEST styrer bar fra klokken 21:00 af. Der skal købes fancy jägerbombs glas fra fx alkemyer. Måske 

kommer carlsberg og synger.  

· Labbook 

Alle dokumenter skal fremtidigt ligge på labbook for at komme væk fra dropbox.  

 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

 

Administration, der skal fikses: (men KA$$ er her ik) 



Der er ting der skal fikses men KA$$ er der ikke. Alle skal lige smide deres mails ind på trello. 

 

EVT 

 

Mail fra Håndværkerne, der skal sprayes Nanorama logo på baranlæggene, skal nok være hvidt og 

splittes over begge anlæg i midten over. NF skriver med Mikkel fra håndværker udvalg.  

 

Mckensey X Stem AU. Det finder sted den 17 November kl. 17-19 på AU. De sender materiale ud 

som PR kan smide på facebook.  

 

Sigma, har skreven tilbage omkring åbningstider. Han siger at det er ulovligt ifølge prorektor at lukke 

klokken 20:00. Aftalen vi har med administration er fint for dette semester, men nanorama 

forventer at vi vender tilbage til de normale bartider fra februar af. FORM og NF tager det med til 

Anette til deres møde i næste uge. 

 

Adgang til de relevante sider. Adgang til admin til facebook (PR har fikset), nøglerne skal byttes 

rundt. Alle skal få adgang til Labbook, dropbox og mail. 

 

Erhversudvalg skal lige komme med mere information og træde i kontakt med Ka$$ angående hvor 

meget nanorama kan gi i tilskud til stusieturen til Danish graphene i vejle. 

 

 

 

Kalender: 

Fredagsbar 28/10 

 

Karnevalfest 0. stormøde 2/11 

 

J-dag /After ski bar 4/11 

 

Sloth lab koncert 18/11 

 

Julefrokost 25/11 



 

Nybest hygge TBD 

 

Fredagdsbar 02/11 

 

Gbest hygge 03/12 

 

INANO Julefrokost 09/12 

 

Eventuelle:- Tour de fredagsbar - kommer senere- Nye forslag 


