
Referat møde d. 31/10/2022  

Formalitet:  

TA tager referat  

 

Frameldinger 

Ka$$ kommer fra d. 14 november igen.  

 

Den bløde start: 

• FORM har kage med <3 

• NF har kage med til næste møde. 

• BARFAR var sidste uges rumoprydder. 

o Det er gået fint - sat pant fra hyttetur ned på lageret. 

o Skiftet fustage. Gammel fustage lugter (den har været åben) 

• TA er den her uges rumoprydder. 

• KM er næste uges rumoprydder. 

• PR har Lukkeansvar 

Opfølgning fra sidste uge? 

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

o Alle har haft post-samtaler 

• Opfølgning på barmaling 

o EVENT snakker med Mikkel omkring Nanorama logo (Der skal cuttes i A’et) 

o Logoet er på labbook 

o Egne drikkevarer skilt til højre (ud mod foyeren) 

o Gøres inden næste møde 

• Best Trøjer - styr på det? 

o NF mangler at Ringe og aftale betaling 

• J-Dag/Afterskibar 

o 40 Flügel koster 7.7kr per flaske sætte pris i fredagsbar til 10kr  

o En ramme energidrik på køl samt 2x10 flügel på køl 

o Vi modtager fadølsanlæg vi låner (GKM er point) 

▪ Samt salg af køleskab 

o Øl til j-dag: 10kr pr øl. 300kr per kasse. 

▪ Der er købt 15 kasser 



▪ KM sætter Juleøl udenfor   

▪ Halv time før J-dag sætter BF en kasse eller to ind i køleskabet og sælger 

enkelte derfra og kasser fra udenfor 

▪ Happy hour for en kasse (21-22) 

▪ Skiudvalget mødes en halv time før og sætter op 

▪ 250kr (sparer 50kr)  

▪ PR skriver på nanorama omkring tilbuddet og happy hour 

▪ Giver studiekort som depositum for kassen(pant) 

▪ Koster 50 kr at få igen uden kasse med tomme øl 

▪ PR Printer NF laver skilt  

▪ Sælge Flügel efter, men fjerner drinks (Jägerbombs) 

▪ Starter med at bruge Jägerbombs glas fra lageret 

▪ 0.3L ølkrus + shots efter 

▪ TA sætter projektor op fra 16 

▪ Pynt til J-dag kommer op klokken 16 

• BEST-hygge! 

o FORM laver en DOODLE 

o Ideer:  

▪ Powerbowle 

▪ Padel 

▪ Minigolf 

▪ FEAST  

▪ A+ restaurant sushi  

▪ Escape Room i Vejle  

Nyt på dagsordnen 

• Møde med Annette i morgen, noget specielt? 

o Utilfredse med at lukke klokken 8 næste semester 

o Afklare om J-dag lukker 2 eller 12 

o Reception samtidig med fredagsbar skal formuleres til Trine  

▪ Oprydning og afklaring af borde 

▪ Opdatere flyer/dokument for afholdelse af reception oveni fredagsbar? 

▪ Taler imens - tidligere end fredagsbaren?  

• Karnevalsfest 

▪ Onsdag klokken 17:15-19 

o Gennemgang af dagsorden 

▪ Planlægning af møder  



▪ FORM laver Facebook gruppe hvor han tilføjer de andre FORMS, og så er 

alle inviteret 

▪ Sidste år: 1. møde 21. februar og 2. møde 22. marts 

▪ Dette år: d. 14. februar og d. 7. marts 

▪ Evaluering: Hvilken anden festforening 

▪ Ambrosia med igen? Ødelægger tradition?   

▪ Punkt med Tema skal tilføjes af FORM 

▪ Reklame og billetsalg, budget til musik,  

▪ Samme som sidste år  

▪ BF sætter en kasse Mix på køl til mødet!   

o Nogen afmeldinger? Ka$$ 

• Julefrokost d. 9/12 

o Snak med Ida omkring uddelegering af pligter  

o Følger plan fra sidste år - findes på Labbook 

• Julefrokost 25/11 

o FORM har sendt den samme mail igen - Jørgen har ikke svaret  

▪ NF ringer igen, hvis han stadig er forvirret, snakker TA med ham.  

▪ Skal gerne gøres i denne uge 

▪ Styr på mad denne uge, planlægning næste uge.  

Evaluering 

• fredagsbar 28/10 

o Reception samtidig med fredagsbar komplikationer skal formuleres til Anette 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

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

EVT 

- Katrines kælder 1L hvide kander 

o Crystal pirate kander, måske nede på lageret checkes efter mødet 

- Tour de fredagsbar 

o BF skriver at de måske kan splitte sig op i to hold?  

o Ingen tilbud 

o Yderligere planlægning på mandag 



- Sloth Lab  

o TA sikrer en GTA er til stede i fredagsbaren for at sikre at udstyr duer og er til stede.  

o Drikkevarer til bandet  

▪ 2 Klippekort til hver på bandet 

o Snacks og mad osv til musikudvalg Musikform må skrive til KA$$ omkring budget. 

Musikform skal skrive til NF omkring drikkevarer 

 

Kalender: 

• Valg 1/11 

• Karnevalfest 0. stormøde 2/11 

• J-dag /After ski bar 4/11 

• Fredagsbar 11/11 

• 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 

 


