
GENERALFORSAMLING 09-10-2013 

FORFRISKNING 

- Køb trøfler hos MatKant. Til E2013 blev der bestilt 30 stk 

- Bestil portvin hos Bevco. Til E2013 blev der bestilt 4 flasker af både Tawny og  

Ruby (Vi havde 2 flasker i forvejen) 

HVOR 

Foyeren blev booket 

DELTAGERE 

Trine O, Steffen, Anders Voldum, Casper Wessel, Maria Jensen, Halvor, Sanna, Ubonrat, Jonny Vejrsø, Mark 

Haastrup, Anders Johansen, Tam, Christina Moeslund, Christian Zeuthen, Karina Sunds, Troels, Kræn, 

Martin Mørk, Mikael Hvam, Simon Frølich, Mie, Kirstine D, Lisette, Jonas Hamming, Kristine, Mikkel, Jan, Ida 

Haugaard, Maia Høyer.     

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent(Maria) , referent (Sanna) samt 2 stemmetællere (Mikael Hvam, Martin Sand og 

Simon Frølich)  

2. Fremlæggelse af formandsperiode:  

 Der har været: mere sammenhold i Nanorama og mere engegement fra de studerende bl.a. via nye 

udvalg.  

 Tour de fredagsbar – vellykket og positivt at alt var aftalt på forhånd 

 Efterfest fra kapsejlads – bør planlægges til næste år, 

 Magisterforening – skal genovervejes da de ikke talte til de studerende 

 Fødselsdagsfest – var blevet genovervejet fra sidste år, nyskabt og der var stor succes med mad, 

der skal evt. være vin næste gang (pointe: folk må ikke medbringe selv – at medbringe selv gør at 

man ikke støtter Nanorama, samt risikerer at vi mister alkoholbevilingen) 

 Nanorama har fået nyt depot – det skal fremadrettes skaffes flere nøgler 



 Nanorama forsøger fremadrettet at oprette udvalg ligesom Timini og fredagsbarudvalget for at 

lette presset fra bestyrelsen. Fredagsforedrag er også et udvalg som nanorama opfordrer at man 

møder op til 

 Rus’erne er ved sidste fest blevet indviet ved en fest, som udgøres af en stoledans/temadans 

konkurrence. Der er dermed 2 præmier (plade på stol samt pokal) vi ønsker at føre traditionen 

videre.  

 Småting: opslagstavle i foyeren, som PR er ansvarlig for. Der er desuden månedens 

billedkonkurence, hvor vinderen vinder en øl eller vand i fredagsbaren 

 Der er lavet nye regler for udlån af Nanoramas ting – kontakt hvis det har interesse 

 Nanorama har gennem denne bestyrelse lavet ”brugsanvisning” til alt samt fælles ”best-kalender” 

så best er klar over, hvornår de skal tage stilling til hvad       

 Der afholdtes en hyttetur – hvor vi gerne vil have flere med  

3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse 

 Vi er blevet momsregistreret  

 Året ligner det foregående  

 Kun hytteturen har givet underskud (der diskuteres mad på hytteturen, hvor vi har forsøgt at lave 

en brugsvejledning således at madmængden passer bedrer) Ærgerligt at ”minus’et” er til så få 

mennesker 

  Fredagsbaren har givet overskud og er dermed vellykket  

 Fødselsdagsfesten har givet overskud modsat de andre år 

 Doneringer skyldes fx overskud fra Superbowl arrangeret af de studerende. 

 Der gøres opmærksom på at lasertag er et meget lavt tal, hvilket skyldtes nedslag ved fremmøde 

 Pant skyldes at folk medbringer egne drikkevarer som dermed giver en indtægt i form af pant 

 Der redegøres for de enkelte tal og hvad der er købt eks Tækkerstaffeten i form af pølser, brød, 

sodavand, øl m.m.  

Periode regnskab er godkendt  

 

4. Ideer til anvendelse til evt. overskud 

 Simon Frølich: bør bruges der hvor der er flest Nano’er tilstede fx i form af billigere billetter.  



 Der noteres at Paint ball var dyrt og at man måske ville møde op, hvis det var billigere – der bør dog 

også tages højde for at det ved flere tilmeldte bliver dyere – en ok pris ville være ”en dobbelt 

biograf billet”  

 Prisniveauet på fredagsbaren kunne sættes ned, men det er allerede meget billigt samt godt 

system med 5-10-15… og man ønsker at det er for nano’er og en meget billig bar ville hurtigt blive 

for ”alle”.  

 Der er et forslag om at investere i ”faste ting” – der pointeres at der dog er mange ting indkøbt i år. 

Et eksempel kunne være højtalere, en vandmaskine på hver etage(det kan der gås videre 

med)Mikael pointerer at bygningen er designet til at folk befinder sig i Foyeren så tror ikke på 

ideen.  

 Der ønskes forsikring. Hvis noget ødelægges til festen således at der er et mindre tab – det er dog 

igangsat. 

 Der bør sættes penge til side til et jubilæum  

 

5. Indkomne forslag 

 Livemusik ønskes: evt. cafe hvor folk kan komme og spille gratis oven i en cafe.  Steffen pointerer at 

det at leje et band dog tit giver underskud så det bliver nød til at være under forudsætning af at det 

er gratis. Anders foreslår (i samarbejde med Kaj) Inano Rock 

 Ølsmagning – vi er i gang med at undersøge vin,øl og whiskeysmagning 

 Foreslår at flytte hytteturen så den ligger senere på året. Måske er det tidspunktet der er forkert så 

flere møder op. Der er også Timini, lab m.m. i den weekend.  

 Der bliver spurgt om man er interesseret i et udvalg for Nano musik/idræt. Anders pointere at 

bestyrelsen har rigtig travlt. Vi vil rigtig gerne, men så er der flere studerende der bliver nød til at 

tage initiativ. Det har også været på tale tidligere. Folk vil gerne informeres om at de gerne må 

bede om Nanoramas hjælp til at starte noget op. Tage kontakt til tutorerne, komme mere ud i 

klassen, komme tidligere på mailing-listerne. Martin pointerer at folk skal tage noget initiativ.  

Man kan starte et udvalg op og så vil vi gerne hjælpe med at skaffe folk, men jo mere formet ideen 

er, des nemmere bliver det.     

 For at komme ud til folk kunne man holde flere møder, som interesserede kan møde op til. Simon 

pointerer at det tror han ikke folk vil møde op til men foreslår  mund til mund metoden, opdateret 

facebook, opslagstavle. Der bliver også foreslået Telefonsælger metoden, at tage fat i folk og 



fortæller om Nanoramas muligheder ”i døren”. En 1 års pointerer at der er info nok til 1 års og at 

det at møde op i døren er lidt for voldsomt.  

Mikael pointere at det nok er en ”indlæringsface” fordi vi næsten lige er flyttet.  

Der er rigtig meget ”spam” fra uni – så man skal nok acceptere at folk ikke læser sine mails 

Der forslås ugesedler lign. Tågekammerets løbesedler med opdateringer- da man ikke får set 

opslagstavlen. – Tågekammeret har dog fået afslag fra at dele løbesedler ud i Nanohuset. Der 

forslås at opslagstavlen placeres et andet sted. Det er ikke en mulighed pga. brand – men der 

kommer på et tidspunkt infoskærme, som vi måske kan få lov at benytte. Ander forslag er at klistre 

info op på indersiden af toiletdøren 

 Der skal tages kontakt til Lisette der ønsker at starte et sportsudvalg – punktet optages igen under 

evt. 

6. Ændring af vedtægter 

 Vi ønskede at ændre regnskabsåret, så det passer bedrer ind i kvartalsafregningen  

 Ændre formulering af suppleant rollen – da nuværende suppleanter på nuværende tidspunkt til 

svarer bestyrelsen, hvorimod man ønsker at suppleanterne har real suppleant rolle. Der er behov 

for dem, hvis nogen dropper ud.   

 Smårettelser ændres såsom punktum, et tal, dagsorden (der skal stå at der er to 

stemmeoptællere), Adresse: der bør måske ændres om der også skal rettes adressen hvor 

kommunen indgår da det er normen.  

 Der ændres så der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i oktober og 4 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i marts. Der noteres at suppleanterne kun er valgt til et 

halvt år, men indtræder de i bestyrelsen fulfører de året.  Der bør evt. laves et underpunkt der 

uddyber det   

 Der er lavet et punkt der definerer, hvordan afstemningen foregår – der skal uddybes, hvor mange 

stemmer man har. Folk pointerer at det bør være antallet af bestyrelsesmedlemmer der vælges 

ind. Ændres til næste gang  

 Der skal fjernes til næste generalforsamling at ”suppleanterne har tilladelse til at deltage til møder”  

Denne gang er der en ekstra på valg som kun er på valg i et halvt år, fordi der er en overgangsperiode 

Vedtægtsændringerne er vedtaget 

 

7. Udvalg 



 Timini: består af et lille udvalg der har kontakt til Trondheim. Arrangerer udvekslinger årligt mellem 

Aarhus og Trondheim. Kirstine spørger, hvordan medlemmer skal rekrutteres, om formanden skal 

være et bestyrelsesmedlem og lignende retningslinjer (generelt bør det gøres for Nanoramas 

udvalg). Trine kommenterer, at hun gerne vil have en liste over specifikke ting over mangler og 

ønsker. Evt. deltag i et møde således at det kan aftales ordentligt. 

Anders Johansen (2 års) og Jonny Nielsen (2års) er interesserede i at være med – disse skal 

kontaktes af Timini 

Bestyrelsen burde måske møde op til Buckyball – således at de får ideer fra Timini bestyrelsen 

 

 Der vises en film der viser lidt forskelligt fra de arrangementer som Nanorama laver 

 

 Fredagsbarudvalget: Der er fredagsbar hver fredag. Det har kørt nu et halvt år. Formanden er et 

bestyrelsesmedlem der laver kontakten mellem udvalget og bestyrelsen.  

Der er vedtaget at nye medlemmer skal skrive en mail til fredagsbarudvalget for at blive optaget. 

Før man kan optage nye medlemmer skal man have afholdt fredagsbar minimum 3 gange.  

Der er foreslået til den kommende fredagsbarudvalgsbestyrelsesmedlem: flere temaer (fx: Norge 

bar, spilfredagsbar m.m.) samt flere ting der videregives til den næste  

Økonomisk virkelig godt overskud, og en deltagermængde der har ramt vores ønske. Det er startet 

fordi phd’erne ønskede en bar hvor de kunne få en øl inden de tog hjem og disse har værdsat 

baren. Der kommenteres at det ydermere skaber et fællesskab mellem de ældre og de yngre – Der 

ønskes også at gruppelederne går ned, så vi får et godt sammenhold. Der kommenteres ydermere 

at rummet er for stort – det gør det mere svært at gå over til fremmede (og dermed skabe 

sammenhold)– der er snakket om skillevæge – dette er dog under proces fra iNano’s side. 

Det er fedt at der ikke er så høj musik at man skal råbe til hinanden.  

Der ønskes flere temaer – det er lidt i modstrid til, at det også er for phd’er – bør overvejes 

Der er under opsejling en mulighed, hvor de deltagende kan vælge musikken over deres tlf. således 

at det bliver mere varieret og passer til de deltagende.   

8. Valg af bestyrelse samt oprettelse af bestyrelsesfortegnelse 

 Der gives en kort intro til alle poster 

 Folk der stiller op: Jonny, Anders, Kræn, Martin, Kristian, Lisette, Jan, Simon, Theis, Mark 

 Alle præsenterer sig selv  

 Der bliver valgt til bestyrelse rækkefølge: Kristian, Martin, Lisette og Johnny, Anders og Mark(½år)  

 Suppleant :Kræn (1 suppleant)og  Jan (2 suppleant) 



 

9. Eventuelt 

 Man ønsker at smelte Bar-crew-listen sammen med fredagsbarudvalget således at man kun står i 

bar hvis man er medlem af fredagsbarudvalget. Man ønsker bl.a. et højere niveau i baren.   

 Idrætsudvalg: Lisette vil gerne være tovtrækker, Anders og Johnny vil gerne være med – de kommer 

med et forslag og kontakter Nanorama 

 Musikudvalg, hvor Simon Helming nielsen er tovtrækker. Kræn Christoffer Adamsen, Steffen 

Sparvath og Casper Wessel vil gerne være med. Kommer med et bud til Nanorama.   

 Der overvejes om mødes skal opdeles i et evaluerende møde og en derefter en generalforsamling 

således at mødet forkortes. Fx bør der et par dage i forvejen komme muligheden for at skrive 

forslag m.m. således at der kommer mere struktur og således sparer tid. Vedtægter m.m. bør tages 

på et andet tidspunkt evt. mødet en gang før eller en gang efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen bør fastsætte, hvad der skal snakkes om inden mødet, og hvad de ønsker at høre en 

holdning om.   

 Der bør være strengere ordstyring  

 Der bør stoppes for salget kl. 2 – tilsvarende alkoholbevillingen. Dette kan forvarsles således at der 

kan storindkøbes hvis man ønsker at holde festen åben efterfølgende  

 Der bør måske aftales hvem der holder sig ædru til fester  

 Der skal identificeres, hvad er Nanorama nu - skal de også være en studenterorganisation? Dette 

bør tages op på næste generalforsamling. Evt bør det inflættes i vedtægterne 

 

 


