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1 Velkommen

Formanden, Mads Folkjær, byder velkommen.

2 Valg af dirigent, referent og to stemmeoptællere.

Mads Folkjær (formand) er ordstyrer, og Maia Høyer Monod er referent. Maria
Færch og Trine Olesen er stemmeoptællere.

3 Fremlæggelse af formandsperiodeberetning.

Mads fremlægger beretning for det sidste halve år.
12 fredagsbarer, 2 fester, men knap så mange faglige arrangementer i denne
omgang. Bag tæppet er der sket en del, fx. erhvervsudvalget.
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3. Fremlæggelse af formandsperiodeberetning.

NanoRusdag

Denne faldt d. 28/10 - dagen før Q2 - hvor russerne kan komme og få
genopfrisket, hvad der blev sagt i rusdagene, samt blive klædt på til det
kommende kvarter. Den blev lavet i et workshop format, og som noget nyt
var der LaTeX foredrag og info om administration, som er bindeled mellem
iNANO og Nanorama. Der va også DNaquiries. Med ca. 30 fremmødte var det
markant bedre end sidste år. Der var positiv tilbagemelding fra deltagende.

J-dag

Faldt i år sammen med årets tutorfest, så fremmødet var ikke så højt som ellers.
Til gengæld var Timini på besøg, og vi havde nordmænd og Timini-udvalg til
hjælp.

Vaffelsalg

Vi solgte 406 vafler med en indtægt på i alt 1248 kr.

Julefrokost

Skøn fest selv om der manglede risalamande. Vi tager det op med Jørgen til
næste år.

Juleklip

Ca. 35 mennekser deltog, og det var rigtig hyggeligt.

Tour de fredagsbar

Ca. 40 mennesker tog på tur rundt i universitetsparken.

Hvad kan man...

NanoStålmanden tiltrak ca. 40 mennesker.

Spilfest

Det var lige for lidt siden, hvor vi kårede vinderne af en naturvidenkabelig
pubquiz. Vi undskylder til TÅGEKAMMERET for ikke at skrive deres navn
rigtigt. Vi ved godt, hvad der skal til for at gøre det godt igen.
Derudover en beer pong turnering - Nikolaj og Mathias fra årgang 2015 blev
vinderne. Bestyrelsen sender en stor tak til Andreas for at springe til med en
turneringsplan. Klapsalver til renrummet (hvor Andreas arbejder). På trods
af lys, der bare ikke ville slukke, så blev det alligevel en fest med gang i
dansegulvet. Langt større fremmødet end sidste år. Måske også pga. de nye
priser (øl og shots).
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5. Idéer til anvendelse af eventuelt overskud.

Opsummering

Det går godt i Nanorama. Det kan siges kvantitativt: vi har drukket 1491 L øl
siden J-dag. Fremtiden: Der er mange jern i ilden. Der kommer vinsmagning i
næste kvarter samt en fødselsdagsfest, som i år ligger på dagen. Derudover
ved vi jo allesammen, at instruktorer ikke får nok opmærksomhed, derfor
sætter vi nu endelig gang i instruktorkåring. Det har været længe undervejs.

Særligt tak til de mange frivillige og ildsjæle, som støtter op om foreningen.
Tak og SKÅL!

4 Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse.

Jonas Palle fremlægger perioderegnskab.
Regnskabsperioden er IKKE den samme periode som formandsperioden.
Regnskabet der gennemgås dækker perioden fra 1. juli 2015 til januar 2016.
De enkelte arrangementer i efterårssemestret gennemgåes.

Indtægter

Vi har haft overskud på langt de fleste arrangementer. Fester og fredagsbarer
giver et flot overskud. Udlejning af vores udstyr og salg af merchandise har
også givet en lille smule plus på kontoen. I alt 132.391 kr.

Udgifter

Hytteturen og NanoRusdagen er blandt andet noget af det, vi har brugt penge
på. Derudover moms og skat, inventar, gebyrer og Spotify. I alt 97.028 kr.

Totalen for halvåret

Total på hele året 481 kr. (Total omsætning 258.960 kr og udgifter på 258.479

kr.) Ændring i lagerværdi er 11.732 kr. Dvs. årets samlede resultat er 12.150 kr
ekstra værdi.

Foreningens værdi pr. 1. januar 2016

89.141 kr. (ca. 51.000 i kontant værdi og resten i lagerværdi)

Godkendelse af Regnskabet

Regnskabet godkendes enstemmigt!

5 Idéer til anvendelse af eventuelt overskud.

Mange forslag er blevet diskuteret til debatmødet. Følgende foreslag er mod-
taget;

• Lysshow til fester - Det har vi snakket om længe og det er stadig på
tegnebrættet. Vil kost minimum 15.000 kr.

3



6. Indkomne forslag.

• Kamera - dyrt hvis man gerne vil have et ordentligt kamera. Vi overvejer
at købe et mindre dyrt.

• Klippekortsmaskine - vil koste ca. 7.500

• Laser tag

• Et spil der hedder GO!

• Billigere Sommersby som alternativ til øl (blev nedstemt til debatmødet,
men bestyrelsen vedtog det alligevel efterfølgende.)

• Jägermeister maskine

• Billigere special øl

• Slush ice maskine (særlig opbakning ved Hammings bord)

Det var ideerne fra bedatmødet - ikke mere portvin til formanden.
Forslag givet under GF:

• Snacks og/eller mad til næste uges filmaften

• Spillet "Hint"

• Hoppeborg (som tidligere foreslået)

• Breezer fest (tilføjet på vegne af Rim)

• Bouldering event

• Sportsudvalg

• Mere happy hour (kasserer tilføjer, at mere happy hour fører til merslag
efter happy hour og derfor ikke afhjælper overskuddet. Forslag lyder
derfor på flere hoppeborge og evt først happy hour sidst time af festen.)

Vi modtager gerne flere forslag, for vi kan jo åbenbart ikke finde ud af at
bruge penge selv.

6 Indkomne forslag.

De indkomne forslag er diskuteret på debatmødet.

• De 2. års skal snart til at vælge valgfag. Der vil være oplæg fra Trolle og
studievejleder, men de vil gerne, at Nanorama sørger for at arrangere,
at phd’er og ældre studerende kommer og informerer om kurser. Det
kunne også gøres for 3. årgang omkring kandidatfag.

• Instruktorkåring og kåring af bedste temafredagsbar kunne passende
slås sammen til en fælles kåring sidst i kvarteret. Vinderen af instruktor-
kåringen får en kasse øl.
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7. Korte udvalgsberetninger

• Der mangler sammenhold mellem bestyrelse og udvalg, så der er et
forslag om at holde en stor fest for best og alle udvalg (måske ala
tutorfesten). Som en sommerfest.

• Anders foreslår et Vaffeludvalg - når det nu giver så godt og måske
er en stor opgave for bestyrelsen. Så kunne der sælges vafler på andre
tidspunkter end til jul.

Er der andre forslag, modtager vi dem meget gerne.

7 Korte udvalgsberetninger

Udvalgene og måden, de kører på, blev diskuteret til debatmødet på opfor-
dring af vores kære nordmand, Halvor (tidligere formand). Hvis et udvalg
søger medlemmer, er der blevet lavet en seddel, hvor interesserede kan skrive
sig på (ikke forpligtende). Der kommer snart retningslinier for, hvad det vil
sige at være et udvalg under Nanorama, og hvad der skal til for at komme til
med den store Nanorama-fest.

Erhversudvalget

Formanden, Christina, beretter: Et lille hyggeligt udvalg på omkring 4 menne-
sker, hvoraf den ene er eventansvarlig i Nanorama. Hensigten er at sørge for,
at der er mindst et fagligt arrangement i hvert kvarter. Det tager rigtig meget
tid at stable på benene - derfor dette udvalg til at afhjælpe eventansvarlig. Der
skal helst ikke være mere end 4 mennesker, men man må stadig gerne vise
interesse, for der kommer helt sikkert ledige pladser på et tidspunkt.

Intimudvalget

Jakob (nanobarfar): Udvalget, som tidligere blev ønsket af forhenværende
nanobarfar, Mark, er nu blevet en realitet. Der er en repræsentant for hver
årgang, og de står for at hjælpe nanobarfar med at finde folk til at stå i bar.
De hjælper også til med temabarer.

Timini

Formanden Anders fortæller og har intention om at bruge alle 5 minutter, han
har fået stillet til rådighed. Det er et gammelt udvalg, men der er sket nye
ting. Emma er blevet næstformand, og Maria er blevet "tovholder". Derudover
er der 4 medlemmer (Anne, Rim, Tam og Ida). Der må meget gerne komme
nye medlemmer, og send gerne en mail for mere info. Siden sidste GF har der
været 7 nordmænd på besøg i november 2015. Der var lagt op til udveksling til
Norge i februar, men der var ikke nogen, som havde tid, så desværre blev ingen
sendt afsted. Nogle vil sige, der gik noget galt, og formanden undskylder. De
arbejder på bedre kommunikation internt, samt med Nanorama og Timini.
Tilmelding kom for sent, så folk nåede at finde ud af, at de har for travlt
til at tage afsted. Anders afslutter med sales pitch til alle, som kunne tænke
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8. Valg af bestyrelse

sig være med i et udvalg, der rent faktisk fungerer med hyggelige møder og
random emner på programmet.

Musikudvalget

Der er ikke længere en formand, så eventansvarlig fortæller. Det er her,
man skal være med for at få indflydelse på musik og playlister til fester og
fredagsbarer, samt arrangere musikcafeer. Udvalget er blevet lidt "træt", og
der mangler nye mennesker og nye engagement. Der er mennesker i udvalgt,
men der mangler en tovholder. Der er meget hjælp af hente fra medlemmer
og fra Nanorama. Så der skal bare være en, som vil sørge for, at tingene bliver
skubbet igang. Man behøver ikke vide noget om musik. Der skal bare struktur
på udvalg og masser af entusiasme.

Håndværkerudvalget

Lærling Lars (Martin) indtager scenen under klapsalver. Lærling Lars er nu
blevet den nye formand, og der er kommet en lærling Laust (Kræn). Hvis
man vil være medlem, så skal man være lærling og have et navn, der starter
med L, samt igennem et optagelsesritual. De har ikke lavet så meget (der
har kun været 2 medlemmer og en lærling). Der kommer nu nye boller på
suppen. Lars har fået lavet en stol. Gåpåmod er vigtigt for en lærling, mere
end håndværker skills. Når noget skal laves, siges det til Nanorama, som
tilkalder en lærling. Fremtidsudsigterne er at rekruttere en masse nye lærlinge.
Der er forslag om, at de skal bygge en hal til sportsudvalget.

8 Valg af bestyrelse

Bestyrelsen præsenterer sig selv og deres poster.
Følgende 4 personer er på valg: Asger, Jonas, Camilla og Jakob. Camilla og
Jakob genopstiller. Der bliver redegjort for, hvorfor de resterende ikke stiller
op.

Følgende personer stiller op til bestyrelsen.

• Camilla (2012)

• Jakob P.N. (2014)

• Thorbjørn (2014)

• Mads (2015)

• Rikke (2014)

• Andreas (2014)

• Jakob B (2015)
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9. Eventuelt

Afgående bestyrelse

Der bliver afgivet Nanorama ordensbånd. Der var 36 stemmer og ikke behov
for omvalg. De nyligt valgte er:

• Camilla (2012)

• Jakob P.N.

• Mads (2015)

• Rikke (2014)

Suppleanter;

• 1. suppleant; Andreas (2014)

• 2. suppleant; Jakob B (2015)

Den valgte bestyrelse afsiger nano-trosbekendelsen. Afsyngning af trosbe-
kendelsen er ikke en god idé. Trosbekendelsen bør afsiges, og ikke synges, da
ingen har styr på melodien.

9 Eventuelt

Der opfordres til, at iNANO altid skrives som iNANO og ikke iNano.
Det foreslås, at vi skal afholde en Twister fest, for at vi kan komme

hinanden mere ved (gerne nøgne). Kun bestyrelsen skal deltage.
Der bedes om mere hvid portvin.
Drinksudvalget vil gerne lægges ind under Nanorama. Drinks med max. 3

ingredienser udvikles, således at nanobaren kan få nye drinks på drinkskortet.
De tager imod nye medlemmer, men der er et optagelsesritual. Man skal
sende en motiveret ansøgning til udvalget (Anders’ email bliver lagt på FB
som eksempel).

Det frabedes, at der er trøfler med kokos til GF.
Baseret på stemmeantal var der 36 tilstedeværende til dette semesters GF.

7


