
Generalforsamling d. 8-10-2014 
Formand byder velkommen 

 

Formalia 
Hvalvor er dirigent og Lisette referent.  

Optæller af stemmer er Maria og Michael 

 

 Formandens beretninger 

Mobile Pay oppe at køre. 

Der har været mange arrangementer med mange mennesker. 

Vi har fået alkoholbevilling hvilket der nu er krav om. Det betyder at der altid skal være 

en i bestyrelsen på minimum 25 år. Som noget nyt er der blevet indført debatmøder så 

generalforsamlingen vil gilde lettere. Godt samarbejde med andre festforeninger og 

udlandet Timini. De er blevet lavet ny hjemmeside med hvad man kan låne af Nanorama. 

Foredrag om hvad man kan blive blev holdt, men der er ikke ret stort fremmøde til 

foredrag, men de andre arrangementer er der stort fremmøde til.  

Der har været ugentlige bestyrelses møder og fredagsbar. Der arbejdes ihærdigt på at 

rekrutterer nye til udvalgene. Der er ønske om at mange flere deltager i oprydning efter 

fester. 

 

Kasserens regnskabs fremlæggelse 
Ing der har givet overskud: 

Karnevalsfesten 1454 kr, udleje 7091 kr Fødselsdagsfesten 4921 kr, Grønfest 9221 kr og 

fredagsbarer 12435 kr. 

Vi har ca. 45000 i banken men skylder ca. 10000 kr så vi er på ca. samme beløb på 

kontoen som ved sidste generalforsamling.  

Salget er betydeligt steget i fredagsbaren efter vi har fået mobile Pay. 

Regnskabet er godkendt. 

 

Forslag til brug af overskud 

Tilskud til rus2 og 3 turer, billiger Nanoramhyttetur, bedre gaver ved lodtrækning, noget 

ekstra vildt til 10 års fødselsdagen, spil og højtalere. 

 

 Udvalg 

Nanobarudvalget: 

Mark fremlægger. Mobile Pay og lettelse af opgaven at så i bar ved at få hjul på 

køleskabe. Fredagsbaren er besværliggjord ved alkoholbevillingen som det er svært 

helt at forstå. Resultatet er at baren ikke må åbne før kl. 16.00 og senest til kl. 22.00, 

men til fest indtil 02.00. 

Mark har forslag til specialøl og om hvordan fredagsbaren holdes.  

Morten fortæller om alkoholbevillingen. Politiet skal have id på alle i bestyrelsen og 

generelt skal hovedparten af bestyrelsen være over 25 år, men vi har fået dispensation 

til kun at skulle have en. Reglerne for at stå bag baren er, at man ikke må være 

beruset, men de er lempelige med dette bare folk er ansvarlige og bevidste. 

Lukketiden har indtil nu ikke været et problem. Der skal udfyldes driftsjournal hvilket 

i forvejen gøres. Hvis indehaveren af alkoholbevillingen går ud af bestyrelsen skal en 

ny alkoholbevilling indsendes senest 4 uger efter undgåelsen.  



Hvis reglerne ikke overholdes er det indehaveren af alkoholbevillingen som får en 

bøde. 

 

Timini. 

Anders fortæller om udvalget samarbejde med deres søsterforening i Norge. Der var 

en udveksling for et halv år siden hvor nordmændene var på besøg. Der er sket lidt 

ændringer så de kommer igen i næste måned uge 45. her mangler der en del til at huse 

15 nordmænd 7 pladser haves. Skriv til Nanorama hvis du har plads og lyst til at have 

en nordmand på besøg. Der er indbyrdes konkurrence i at have flere danskere afsted 

end normænd der er i Danmark.  Vi tager til Norge i febuar 

Ideer til norsk temafredagsbar. 

 

Musikudvalget: 

Simon fortæller. Det er et nyt udvalg som laver musiklister til festerne og 

musikcaféer, næste er d. 14 november. 

 

Håndværkerudvalget: 

Michael fortæller. Får nok ikke så mange nye Michael ødelægger portvin.  

Det består af Michael og Steffen som ikke viste indtil for en uge siden at de var to i 

udvalget. Udvalget laver årets stol og planlægger at lave en ny løsning til højtalerene 

og ophæng til projekter. De får æren af at fikse vores køleskab. De er gamle og 

gammeldages så vil du være med prik til dem. 

 

Sportudvalget: 

Christian fortæller. Det fungere bare ikke. Det har i over et år ikke været muligt at leje 

en hal. Udvalget kan stå for spil, tækkestafet ol. Vil man være med skriv til 

Eventansvarlig Nanorama. Har forsøgt at leje hal gennem AUS de kommer ikke med 

svar. Koda er en foreing man skal være medlem af for at spille musik til fester og 

fredagsbarer også for Spotify. Denne er vi lige blevet medlem af med særaftale.   

 

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer 
5 skal vælges ind og to supplanter skal vælges.  

Martin, Johnny, Christian, Lisette og Anders træder af. 

8 stillede op. 

Theis 1. suppleant 

Brik 

Christina indmeldt 

Emma indmeldt 

Henrik indmeldt 

Jonas indmeldt 

Mads F indmeldt 

Mada N 2. suppleant 

 

Eventuelt 
Udvalg med ældre studerende som fortæller yngre om hvad de laver. 

Jubilæumsudvalg til 10 års Fødselsdagsfest 

 

Til stede ca. 34 

 


