
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

• Form går tidligt 

Den bløde start: 

• KM har kage med 

• TA har kage med næste gang 

• Event var sidste uges rumopryder 

o Hvor er sæbe? 

• NF er den her uges rumoprydder. 

• FORM er næste uges rumoprydder. 

• NF har lukke ansvar i den her uge 

Opfølgning fra sidste uge? 

• Julekort - Billede af Best 

o På mandag 

• Plakat 

o Done deal 

• BEST-hygge! 

o Dato: tirsdag d. 17 Januar 2023 

o Hvad vil vi gerne 

▪ Power bowling 

o Alt aftales nærmere 

Nyt på dagsordnen 

• Fredagsbar 2/12 

o Event kommer ikke 

o NF har lukkeansvar 

• INANO Julefrokost (mail incoming) 

o Hvad skal vi 

▪ Vi skal sætte op fra klokken ~16 

▪ Mad 18:15 

▪ Bar 18-02 

▪ Dømme bordpynt (vinder snaps) 

▪ Tabere rydder op efter maden 

▪ Omkring 150 personer bliver de (måske nærmere 100) 

▪ Hvilket vil betyde ekstra arbejde - tager vi hvis det kommer til det 

▪ Måske opvasker (vi gør det selv) 

▪ Tjek lager ift. Sidste gang NF og KM 

▪ Specialøl og fadøl 

▪ Indskrænk drinkskort?  



▪ De drikker meget cider, købe 2 ekstra? KM 

▪ Tjek op på snaps 

▪ Vi bestemmer hvordan pakkeleg fungerer 

▪ Vi får mad 

▪ De vil gerne have floor 

▪ De lukker klokken 2 

▪ Vi skal have gjort klart at det er en lukket fest  

▪ Opslag på nanorama?  

▪ Skilte 

▪ Priser:  

▪ Alt er sat 10kr op.  

▪ Mintu 10kr pr. shot  

o Vi skal have hjælp 

▪ Event og TA kan umiddelbart ikke 

▪ TA skal lige sørge for der er en til at sætte lyd og lys op. 

▪ KA$$ er tilmeldt som regulær deltager 

▪ KA$$ skriver til GBEST 

▪ 3-4 flere  

o FORM har noter 

o NF laver en plan til næste gang 

▪ Priser og udvalg skal diskuteres 

▪ Snak med KM omkring lageret 

o Hvor meget fik vi solgt i sidste uge 

o Hvad skal vi havde købt ind? 

• Opfølgning fra fuld fontex 

o FORM må fixe 

• Nanoramas fester og oprydning. 

o Der skal være flere, der hjælper med at rydde op.  

o Måske klippekort som betaling (3 genstande) til spilfest, som er gyldige fra næste 

fredagsbar.  

▪ Gør det klart at man får klippekortet når vi er færdige med at rydde op 

• kalender for næste år. 

o Den tager vi på mandag. 

o Datoer for begivenheder indtil påske  

Evaluering 

• Julefrokost 25/11 

o Mega godt arbejde 

o TA ringer til Matkant mand, for at finde ud af hvad vi gør med burene 

o Mere rugbrød, mere kød 

o Øreringe  

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

Administration, der skal fikses 



o Lykke skal have penge  

▪ PR skriver til KA$$ 

▪ Konto og reg. Nr. og fulde navn  

▪ 1000kr 

o Vi skal betale KODA for band 

EVT 

- Sci-tech  

o Nat-sci vil gerne lave en code of conduct 

▪ Vi har sent vores vedtægter 

o Lab-kursus bliver måske sommerkursus udenfor uddannelsen.  

 

 

Kalender: 

• Julefrokost 25/11 

• Nybest hygge 17/1-23 

• Fredags Bar 02/12 

• Gbest hygge 03/12 

• INANO Julefrokost 09/12 

• Eventuelle: 

- Tour de fredagsbar - kommer senere 

- Nye forslag 

 


