
Referat 27/02/2023 

DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

PR 

Den bløde start: 

• Event har kage med 

• KM har kage med i næste uge. 

• KM var sidste uges rumopryder 

• KA$$ er denne uges rumopryder 

• TA var sidste uges lukkeansvar 

• BEST/Form har lukkeansvar på fredag 

Nyt på dagsordnen 

• Der skal gøres klar til Generalforsamling 

o Indkaldelse til GF. 

o KA$$ booket til Debatmøde 218 d.7 1 

o Foyeren er booket 

• Karnevalsfest$ 

o Ambrosia har meldt tilbage med et ja 

• Spilfest 

o NF har dagsorden og spørgsmål:DD 

▪ Dagsorden gennemgåes 

▪ TA tjekker omkring spilplade og wii  

▪ BF kigger på labbook omkring spilliste og send til PR 

▪ PR printer Ludoplader - laminerer papir til svarboards til pubquiz 

▪ KA$$ køber ind til toast og citroner 

▪ Spilfest klippekort 

▪ Beerpong semifinale og finale øl sponsoreret 

▪ NF køber fire slags små sure ind til Ludo - nok til Ludo 

▪ Større shots til Gillarno hotshots 

▪ NF laver Padlet 

▪ Husk på oprydere får sidste time i baren 

▪ Skriv at folk der skal være med til beerpong kan ikke stå 16-

18 og 19-20 

▪ Pizzabestilling BF 

▪ Ring til pizzariaet torsdag for at gøre dem klar.  

▪ Skriv bestilling af pizzaen i mobilepay 

▪ BEST trøjer plus et eller andet sjovt.  

▪ Tusher 

▪ Event skriver lige til TÅGEKAMMERET og @lkemia 



▪ Magisterne kontrakt. 

▪ Ka$$ og EVENT sætter sig sammen 

▪ Officielle logoer og tekstbesked til opslag 

▪ PR lægger det op I DAG 

▪ nogle afbud? 

• Sci-tech tinget 

o Vigtig pointer → hurtig resume 

o BF skriver til PR omkring opslag Future STEM leaders 

▪ Priser? 

▪ Se planen omkring hævelse af prisen til fødselsdagsfest osv. Hvordan 

det går før priserne på drikkelse hæves. 

o BF ser på genbrugsmulighederne af plastikglas og krus 

Evaluering 

• Sidste uges fredagsbar 

o AUX er I stykker  

▪ TA hiver fat I pedellerne 

o Som lukkeansvarlig skal man hive fat i dem der står på lukkelisten 

o Hvis andre vil skrive sig på kan man sende dem videre til lukkeansvarlig 

o Den lukkeansvarlige krydser dem af når man sender dem hjem 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 

EVT 

Social kommite pubquiz d. 21 april TA 

Vinsmagnig d. 12/4 TA 

- 80 mennesker, han får to gæster med der selv betaler 

- Nanorama giver tilskud på 50kr til studerende (bach og Kand ) og billetten koster 150kr 

(u.tilskud) 

FORM svarer omkring fodbold 

 

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 

• Vinsmagning d. 12/4 

• Social komitee pubquiz d.21/4 

• Kapsejlads: 28/04 

• Fødselsdagsfesten: Myndighed – 12/05 

• Evalueringsmøde - Omkring marts 

• Vinsmagning - EVENT snakker med Morten Foss 

• Hyttetur - TBD (6-8 oktober) 

 


