
Generalforsamling d. 06-03-2013 
 
Dagsorden jævnfør vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Kristian er dirigent og Trine er referent. Ingen indsigelser.  

 

2. Fremlæggelse af formandsperiodeberetning. 

Perioden 3. oktober 2012 til 6. marts 2013.  
Vi har fået eget rum, nyt legetøj i form af Wii, bordfodboldbord med mere.  
6 korte fredagsbarer, 3 lange, 3 events (Vinsmagning, filmaften og Ole Rømer tur) 
I perioden er der også blevet afholdt en ekstra ordinær generalforsamling, for at ændre i 
vedtægterne, så vi kan få vores alkoholbevilling.  
Der kom styr på baren med indkøb, nyt køleskab, fadølsanlæg osv.  
Tuborgfondet bevilligede os 45.000 kr,  
Det nye rum har gjort det nemt at lave optælling og regnskab af vores ting (i forbindelse 
med, at vi er blevet momsregistreret) 
Bestyrelsen har haft en arbejdsdag, hvor alt overflødigt er blevet smidt ud og andre ting 
repareret.  
Opbakning omkring arrangementer: Test periode indtil jul med mange flere arrangementer 
end tidligere, efter jul blev det besluttet at prøve at holde to barer om måneden. Vi ønsker 
en større opbakning til vores arrangementer, da hver bar kræver en del arbejde, og så vi 
ikke skal skære ned på frekvensen af arrangementer. 
Forslag fra sidste generalforsamling omkring ikke-bar relateret arrangementer, har vi 
forsøgt at tilstræbe. Formanden forslår at flere af de studerende kommer med forslag til 
disse arrangementer, så vi kan få en større opbakning omkring events, som de studerende 
finder interessante.  
Udvalg er også blevet iværksat, og bestyrelsen sætter stor pris på frivillige, som vil hjælpe 
med forskellige arrangementer. Der mangler generelle retningslinjer for arrangementer, 
som ikke er direkte i forbindelse med Nanorama, dette gælder også for de ting, vi har fået 
bevilliget af Tuborgfondet. Disse retningslinjer vil blive udarbejdet af den nye bestyrelse.  
Perioden har været god for Nanorama, vi er blevet større, og der er kommet mere styr på 
Nanoramas ting. Vi er efterhånden faldet godt til i huset, og føler der kommet godt styr på 
hvem Nanorama er.   
 
 

3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse. 

Statusopgørelse fremlægges af kasserer.  
Forsvundet beløb er uoverensstemmelser mellem bogføring og kontoudtog.  
Underskuddet stammer fra en regning på 21.000 fra Carlsberg, som burde have været 
betalt i forrige periode, men er blevet betalt i denne periode.  
Udgifterne til store og små arrangementer er estimeret, for eksempel: hvis der er indkøbt 
3 kasser øl, og kun solgt 1 er den reelle udgift kun 1 kasse øl.  
Øget lagerværdi er også et estimat, den dækker over for eksempel alkohol på lager.  
Indtægter fra iNANO er, når vi har solgt øl til deres arrangementer.  
Halvårsregnskabet er enstemmigt godkendt. 



4. Fremlæggelse af fuldt årsregnskab fra seneste regnskabsår til godkendelse. 

Matkant regning på 21.000 er blevet betalt i dette år, selvom den hørte til sidste års 
regnskabsår.  
Forslag om at ændre regnskabsåret så man slipper for, at der er en mellemperiode 
mellem regnskabsåret og generalforsamlingen, men dette kan ikke lade sig gøre.  

Årsregnskabet er enstemmigt vedtaget.  

5. Ideer til anvendelse af eventuelt overskud. 

Der er 10590,71 kr til rådighed på kontoen.  
Der er stemning for at lade beløbet stå, for at opbygge en egenkapital. 
Der kommer også en hyttetur, hvor maden betales af Nanorama.  
Foreslået en ny mikrofon og nye kabler  

6. Valg af bestyrelse samt oprettelse af bestyrelsesfortegnelse. 

Bestyrelsesfortegnelsen oprettes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.  

Bestyrelsesrunde for det foregående halve år.  

Der stemmes først om valg til bestyrelse.  

Der var ikke behov for at stemme, til bestyrelsen blev: 

Maria, Halvor og Steffen valgt. 

Til suppleanter blev: Sanna og Martin valgt.  

7. Eventuelt. 

Der er forslag om repræsentanter fra hver årgang for at fremme fremmødet. Få flere 
mennesker med i Nanorama, der mangler medlemskabsfølelse, og der skal skabes en 
ændring i mentaliteten omkring Nanorama, hvor mange flere deltager. Det kunne være 
fedt at få en hver fra hver årgang med, der kan poste inde på de forskellige årganges 
facebookgrupper.  
Det kan også skabe et ekstra unødvendigt led mellem Nanorama og de studerende i 
forhold til kommunikation.  
Tutorerne skal måske inddrages mere, så de studerende bliver præsenteret for 
Nanorama med det samme.  
Tutorforeningen prøver allerede nu at inddrage Nanorama, og dette kan være en god idé 
for at få tutor-Nanorama kontakt.  
Det kunne være fedt med mange flere udvalg, fx sportsudvalg. Det kunne være en start 
med 2 studerende, som måske kunne erhverve andre studerende, som de tror, kunne 
være interesseret i det.  
Nanorama gør allerede rigtig meget, for at de studerende ved, at de kan bidrage med 
ideer til arrangementer.  
Det kunne være fedt, hvis folk ville gøre dette af lyst, men der er brug for noget mere 
konkret, hvor bestyrelsen måske stiller nogle udvalg op, som de gerne vil have at folk 
kunne deltage i.  
Det er også noget, der kun har været igangsat i et halvt år, så måske skulle 
indkørselsperioden være længere.  
Det kan være en god ide at gå igennem folk, som har en stærkere tilknytning til 
Nanorama til en start, og få dem til at få nogle nye med, så vi kan sprede 
beskæftigelsen.  



I TIMINI har de en indvielsesfest for alle de nye studerende, så de bliver timinister. Det 
kunne også være en rigtig god ide for vores førsteårsstuderende.  
Flere traditioner kunne være godt.  
TIMINI i Norge dækker også over alle ansvarsområder, tutor, fredagsbarer osv.    
Nanorama skal gå ind og gøre sig bemærket i rusdagene ligesom TÅGEKAMMERET. 
Nanorama er i gang med at prøve at stable traditioner på benene, men vi har kun været i 
huset ½ år, og for at det skal være en tradition, skal det være et arrangement være 
afholdt mindst 2 gange. 
Nanorama er en studenterforening og ikke kun en festforening.  
Det kunne være en idé, at lave spise en rus til et Nanorama-arrangement. 
Til næste bestyrelsesmøde skal der snakkes om en tutorforening-Nanorama kontakt.  
 
Antallet af fredagsbarer. Nanorama har holdt rigtig mange fredagsbarer, men er det for 
meget? Der er også forskel på en fredagsbar og en fest. PHD’erne gør brug af 
fredagsbaren til en enkelt øl, men de har været svære at komme i kontakt med.  
Kan formatet af fredagsbarerne gøres mindre? Evt. fjerne drinks og kun sælge øl.  
Så kan det også være nemmere at kende forskel på de store og små fredagsbarer.  
I bestyrelsen har der været snak om kun at holde 1 stor fest i starten af kvarteret, og så 
ellers små barer.  
Det kunne lægges fast at man havde fredagsbarer hver lige uge, så behøvede man ikke 
at kommunikere ud til PHD’erne. Men det hævdes også, at de ikke holder styr på 
ugerne. 
Barcrewet kunne hjælpe med opstilling, og måske kunne de stå for en fredagsbar. Det 
kunne dreje sig om et køleskab, et fadølsanlæg, og en fastkassebeholdning og 
selvfølgelig musik.  
Kan en dankortmaskine være en mulighed, det skal undersøges, hvor dyrt det er. 
Hvis en fredagsbar skal holdes af nogle uden for bestyrelsen, skal der alligevel være 
mindst en med fra bestyrelsen, dette kan være problem i læseperioden.  
Det kunne være en idé med klippekort til baren.  
For et år siden holdte Nanorama kun 3-4 store fester om året, det kunne være dette 
skulle genoptages for at få større fremmøde, så det bliver mere attraktivt. Så skal der 
sørges for, at der ikke er tvivl om, at det er en stor fest.   
Hvis der holdes fredagsbar hver fredag, behøves der ikke at blive sendt mail ud omkring 
dette.  

Skal tingene der bevilliget af Tuborgfondet kunne lånes af nanostuderende uden for 
Nanorama arrangementer? Måske skal der udarbejdes en skriftlig aftale for erstatning.  
Bestyrelsen fastsætter midlertidige regler, som måske kan fremlægges og stemmes om 
til næste generalforsamling.   
Forslag kunne være: 
Alle skal være inviteret. 
Kun arrangementer i huset (for nano’er). 
Man kunne også indkræve en lille leje i steder for bare at låne tingene ud.  

Der er stemning for at iNANO huset er begrænsningen.   
 

Nanorama kunne støtte administrations kamp om et fodgængeroverfelt.  
 

Til arrangementer som ikke bliver holdt af Nanorama, kan der eventuelt laves en 
fællespulje til sådanne arrangementer. Der skal undersøges nemmere omkring reglerne, 



så vi ikke kommer i konflikt med momsen. Nanorama kunne også poste penge i det, og 
så gik overskuddet til Nanorama.  

Nyhedsbrev fra iNANO og Nanorama bliver sendt ud til de PHD studerende to gange, og 
dette er irriterende for dem. Men samtidigt føler de ikke, at de får informationer nok.  
iNANO skal høres ad, om vi ikke kan få lov til at sende deres nyhedsbrev ud. Det kan 
være en løsning at slette alle andre end de bachelorstuderende. 
 

Kirstine, Kristian, Ubonrat, Jeppe, Simon, Irene, Michael, Signe, Stig vil gerne hjælpe, 
hvis vi skal have fredagsbar hver fredag.   
Der er ønske om flere forskellige øl, forslag herom kan sendes til Nanorama 
nanoara@nanorama.dk 

Forslag om at skifte låsen på Nanoramas rum.  

Nanoramas kassekredit skal lukkes.  


