
DAGENS PROGRAM: 

Frameldinger: 

• KA$$ 

Den bløde start: 

• NF har kage med <3 

• EVENT har kage med til næste møde. 

• TA var sidste uges rumoprydder. 

• KM er den her uges rumoprydder. 

• PR er næste uges rumoprydder. 

• KM har Lukkeansvar 

Opfølgning fra sidste uge? 

• Best Trøjer 

• Billeder af best. 

o Done deal - TA uploader billeder på hjemmesiden 

o PR laver plakat  ASAP 

• Opfølgning på barmaling 

o EVENT skriver til dem at det skal gøres billigt hvis spray ikke fungerer 

•  0.stormøde - Gik det ok? 

o @lkymia deltagelse til møde → måske tage op med TK 

• BEST-hygge! 

o FORM er Dårlig 

o FORM sender doodle ud.  

▪ GRØN = FJONG  

▪ GUL = kan kun hvis det er den dag hvor alle kan 

o Escape Room i Vejle stadig god  

Nyt på dagsordnen 

• Event skal have fat i Torben så vi kan vaske gulv 

o Være her klokken 9, der har de morgenmad 

o BF viser hvem Torben er 

o EVENT kan også lige høre Torben om hvorledes med kludene, hvor de skal vaskes 

henne  

• Julefrokost 25/11 

o Vi skal have solgt billetter → Pris? 

▪ Plejer at give 100kr per billet, hvilket giver omkring 2000kr i 

underskud i alt hvis alle bliver solgt.  

▪ 100kr er en god pris.  

▪ Design? → vi skal have Printet billetter, klippekort, drinkskort, vinkort osv. 

▪ PR - skabeloner eller lignende er nok på labbook 



▪ Billetter -> formel dresscode skal formuleres anderledes  

▪ Liste  - med billetnummer og navn og madpræference 

▪ Laver bare et nummer på billetten   

▪ Vi laver plan nu → 

▪ FORM har dokument med planen 

▪ Sælger vi toast? eller andet? 

▪ Folk har ønsket vafler 

▪ Vi laver vaffel mix 

▪ Den kan stå en enkelt Nat 

▪ KM og TA laver batch om onsdagen  

▪ EVENT og FORM laver batch mandag 

▪ BF handler ind → basic vaffelopskift + syltetøj 

▪ https://www.valdemarsro.dk/vafler/?fbclid=IwAR04C

EI_OWvWrQgoCv46ZruIwXgDL7sG35enxgOVNvz

QQUCsVhMUmAa6aps  - opskrift  

▪ Salgspris for en hel vaffel - 5kr + inflation(1.5kr) + moms 

(1.5kr).  

o Gennemgang af ting der skal fikses før julefrokosten 

▪ Skal vi have en opvasker? 

▪ PR spørger Lykke, ellers GNF’s lillesøster, 

▪ Løn - 250kr i timen 

▪ Er der styr på drikkevarer 

▪ 29 flasker af 350mL snaps 

▪ Vin til iNano’s julefrokost  

▪ Køber de selv? BEST snakker med Ida efter vores egen 

julefrokost 

▪ Tilbagemelding fra Jørgen 

▪ Flueben 60 normale + 10 veganer 

▪ Levering klokken 18 

▪ Playliste (Opdateret?) → Vi skal have to fælles-sange 

▪ 1 mens man spiser (standard julehits) og 1 fest  

▪ Musikudvalg? Står for nr.2 sang 

▪ Nr.1 sang er besenbacher sang Hvor er den??? 

▪ Best tema for julefrokost 

▪ Billede til julefrokosten?  

▪ Ninja turtles, briller, Øreringe, Juleslippers/crocs 

▪ Mandelgave 

▪ Klippekort 

▪ De bliver BEST for en dag, og skal tage bar-vagt og hjælpe med at 

rydde op.  

▪ Barplan → Måske senere 

▪ NF står for det på et senere tidspunkt 

▪ Lodder - to vindere  

▪ Vin + snaps 

▪ Pyntedrinks til pynt → tager næste gang 

▪ Måske rydde op i lageret (halve flasker små sure) 

• Opfølgning på mødet med Anette 

o Fremtidig fredagsbarer mm. 

https://www.valdemarsro.dk/vafler/?fbclid=IwAR04CEI_OWvWrQgoCv46ZruIwXgDL7sG35enxgOVNvzQQUCsVhMUmAa6aps
https://www.valdemarsro.dk/vafler/?fbclid=IwAR04CEI_OWvWrQgoCv46ZruIwXgDL7sG35enxgOVNvzQQUCsVhMUmAa6aps
https://www.valdemarsro.dk/vafler/?fbclid=IwAR04CEI_OWvWrQgoCv46ZruIwXgDL7sG35enxgOVNvzQQUCsVhMUmAa6aps


▪ Opfølgning kræves  

▪ Sigma (Jon) - Prorektor har nævnt at de ikke kan ændre timerne  

▪ Skal ikke gøres nu, men bliver måske relevant  

▪ Morten Foss kunne måske også kontaktes.  

▪ Tager den op næste semester hvis baren fortsætter med at lukke tidligt. 

o Læsesalen → Nye kandidatkontorer eller andet til det sociale miljø 

▪ Hvis det skal omdannes til kandidat kontor skal det forblive et kandidat 

kontor.  - ellers er det en dårlig ide. 

• Alm Bar fredag – er der styr på den? 

o KM får sidste barvagt.  

• Musik-udvalgsbar → hvad sker der lige? → Mail? 

o NF spørger KA$$ omkring hvor mange penge de kan få? Skal deres klippekort gå til 

penge for gear i stedet? Skal de have en procentdel? 

• McKinsey 17 november 

o FORM er dum 

o PR ligger det op 

Evaluering 

• J-Dag/Afterskibar 

o KM overvejer 15 kasser hver i stedet 10 kasser hver? 

▪ I hvert fald til musikbar 

o Juleøl 8-7.5 kasser tilbage  

o Gintbergen gået over dato 

▪ Gem til udvalgsfest eller BEST hyg 

o Bindingen på en af skiiene er faldet af 

▪ Måske kompensere @lkymia 

o Flügel blev udsolgt omkring klokken 21 

o Julekasser øl var en god ide indenfor 

o Den første halve time af J-dag, måske en ekstra mand til at hive kasser ind udefra.  

o Rydde op var stramt ift. Normale fredagsbarer.  

▪ Reklamere med at rydde op næste år.  

o Vi behøver ikke mere pynt - måske lige opdateres om det er gået i stykker hen ad 

aften 

• Klude  

o Hvor skal kludene afleveres  

o EVENT snakker med Torben i morgen 

KA$$-Penge og Administrations punkter: 

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

NF skriver til KA$$ omkring nogle penge -  

EVT 

Juleklip 



- TA/Pynteform tager Teten 

- FORM snakker med Anette hvorvidt vi kan få åbent senere en weekend til pynt.  

- TA snakker med PR omkring opslag når det bliver relevant 

Mail fra SciTech-tinget 

- Møde mandag d. 21 klokken 17:15 i 1531-011(D-01) på matematik, 

o BF er klar, EVENT er også klar 

o Tager det op i næste uge om der er noget vi vil sige til dem 

 

 

Kalender: 

• 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 

 


