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1. Formandsperiode

0.1 Tilstedeværende

Søren Lopdrup, Rune Baun Højland, Iben Caroline Stoltze, Paul Frede-
ric Pust, Lasse Desdorf, Andreas Søndergaard, Mathias Nielsen, Nikoline
Munksgaard-Ottosen, og Sara Hvidbjerg Laursen,.

Søren er ordstyrer

Ingen indvendinger til dagsorden
Skål: IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII I:

1 Formandsperiode

23/4 musikudvalget online fredagsbar
- De havde selv bestemt spørgsmål og rigtigt mange om tilfældige facts

21/5 Fødselsdagsfest
- Friluftsudvalget havde ikke lov til at sende spørgsmål ind

20/8 Udvalgsfest

26/8 Rushyg
- Russerne var der og der var masser af pølser og brød

03/9 Første fredagsbar
- Første fredagsbar i dette årti
- Breezere der blev bestilt kort før Corona, 2 øl + gratis breezer

1/10-2021 Grønfest
- Skål og klap for pynteudvalget for dragen
- PR og godt dansegulv – lageransvarlig var ude og danse med sin ballon
- Der var drinks og øl til denne her
- Der var stoledans, hvor Emilie vandt. Men holdet vandt ikke pga. Pointsyste-
met
o Så ud fra pointsystemet
- Quick BEST faces

8-10/10 Hyttetur
- Det gik rigtigt godt
- PR tog masser af billeder
- Ølbowling
o Hold Kæft Klaus vandt
- Hyttetur typerne
o The fast, the faster and the vibe
- AutumnStyle
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1. Formandsperiode

Mindre arrangementer
- Fredagsbar er tilbage - Morgenboller og solopgang

Der kommer tal

- 602.4 L øl - 18.5 L minttu = 37 flasker med 16 flasker Danger Minttu 16

flasker Danger Minttu til Grønfest På vegne af bestyrelsen tak
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2. Perioderegnskab til godkendelse

2 Perioderegnskab til godkendelse

- Regnskabsperiode: Fødselsdagsfest og Generelforsamling (alt online) = un-
derkud
- Vi har betalt sindsygt meget i moms
- Vi har ca. 5 tusind kroner i underskud ved 2021 forår
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3. Overskud

3 Overskud

Idéer til andvendelse af evt. overskud

- Ny palle breezer
- Terasse varmer evt mobile så man kan spille mere arena og ølbowling
- Flagstang
- En kæle odder
- Partybus til DTU (nanoscience)
o Er blevet sagt 6 gange
- En alpaca-fra sydamerika
- Havodder kostume til alpaca’erne
- Odderkostume til barfar
- Duelighedsmærker på nano?
o Snakket om mange gange i løbet af debatmøde
o Med kittel
- Referral system, så hvis du kan få folk til at starte og være på studiet i 1 år,
får du gratis 5 gratis ECTS
- Memes for Nanosjence skal gøre obligatorisk
- Tunnel fra kemi til nano

Indkomne forslag

- Nada
Nye:
- Vinsmagnings arrangement
- Fjern skråtmetal på vindue og sæt gardiner op
- Intim udvalget: Udvalg hvor man samle bestemte personer som hjælper
barfar
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4. Korte udvalgsberetninger

4 Korte udvalgsberetninger

Musikudvalget:

- Peter er for nyligt blevet formand og præsentere
- Jimmy er medlem da hans mail står i systemet
- Bjarke er lidt
Hvad laver vi
- Zoom beerpong
- Kahoot, hvor friluftsudvalget var rigtigt god til at svare på egne spørgsmål
Når der ikke er Corona
- Fredagsbar:
o Musik-quiz
o Karaoke/open-mic
o Live musik
- Spodify-playlister
- Sange til forskellige arrangementer
De præsenterer en sang – en karaoke video: Den blev godt medtaget
Nye medlemmer; 3-4

Erhvervsudvalget

Steffen er formand og præsentere
- Steffen, Martin og Nanna
Virksomhedsbesøg, ”hvad kan jeg blive?”
Virksomhederne og Nana vil ikke have os
Regnskab: ser ikke så skide godt ud, har en ret stort underskud. Stort forbrug
af snacks
Fremadrettet: Undersøge mulighed for virksomhedsbesøg, fysiske arrange-
menter, CV-skrivning og LinkedIn-Workshop(når muligt)
- Fotograf indover
Ønsker nye medlemmer: omkring 3-4 stykker, mulighed for direkte formand-
spost

Håndværkerudvalget

Mikkel er formand og præsesnterer
- Mikkel og Henrik
Siden sidst: har der ikke været noget praktisk
- ”Mindre effektive end kommunalt arbejde” – Mikkel
- Der bliver lavet det der skal til for at kunne komme til Udvalgsfest
Normalt: Ordne indskrivning på pokaler, Øl-oplukker og hvad BEST giver af
opgaver
Nye medlemmer
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4. Korte udvalgsberetninger

DISNEYudvalget

Der var kun et billede.
- Der er ikke blevet lavet en skid
- Der er kommet 10 medlemmer i løbet af en uge
Normalt: biografture, film-aftener, man kommer med på billedet
DISNEY forkortelsen bliver bestemt i morgen

Friluftsudvalget

Laver ofte noget der indvolverer ømme fødder og ild
Der er blevet langet et arrangement siden sidst
Der kommer et arrangement her om lidt
Der laves få men effektive møder (med kage) og de søger nye medlemmer

KomeTéen (Temini)

Udvalg for te, kage, brætspil og hygge
Offentlige arrangementer, hvor alle nano’er
Teenighed: teguru (formand), to teenthusiaster (næstformænd)
Teenigheden står for planlægning og afholdelser af arrangementer
Medlemmer opfordres til at bedrage med te og kage
Hvis støtten er der vil de være større arrangementer, som rejser
”urtete er ikke te”

Pynteudvalget

- Flere medlemmer til at udfyylde hjertet
Hvad gør vi normalt: Grønfest, Snow is fallling, Chrismass Lunch, Game
party, Birthday party
In the old corona times: græskarudskæring, pynt af foyer, zoom-møder hvor
man klippe klister
- Masser af hygge
Back on track, better than ever
Post til pynteudvalget: dem der ikke kan folde en hjulestjerne til sidst hvem
der ikke kan lave en googlesøgning = alle kan blive pynter
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5. Valg af ny BEST

5 Valg af ny BEST

5 går ud og vi skal vælge 5 nye ind og 2 suppleanter
Ny BEST: melder sig ind for et år, men har mulighed for at skifte post ved
hver generalforsamling
Board:
Ombestemte sig:
- Kristian
- (Signe)
- D. Lind
- Nanna M

Der er 8 der stiller op:
- Rasmus L.
- Valentin
- Kirstine
- Line
- Sofus
- Pelle
- Daniel B.
- Mikkel

Der skal stå 5 personer, det samme navn må ikke står mere end en gang,
man må kun skrive navne på af personer der stiller op

Daniel B

- ofrede sig for at få Pelle ind

Pelle

- er sluppet afsted med ikke at love "jeg stiller op næste gang"
- Havde ikke sin 5 sider lange tale med
"I år stiller jeg op"

Line

- Line og Kristine stiller op sig et par
- kan ikke lave noget alene så står der sammen

Kristine

- "Vi er lidt gamle, men vi kan også noget"
- Kline, Listine : package deal
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6. Eventuelt

- "Foreningsarbejde er faktisk sjovt"

Valentine

- stiller ikke op i et parti
- vil kæmpe hårdt for hoppeborg og flagstang.

Rasmus L

- Er, glad og frisk
- håber på at kunne hjælpe til

Mikkel

- Han lovede at melde sig til ihvis Sofus gjorde

Sofus

- der ville ikke ske en skid, der er ikke noget der vil komme igennem.

Optælling

Det blev gjort af Henrik og Peter
- Alle bortset fra en stemte på Kline og Listine korrekt.
Nye medlemmer:
- Pelle
- Valentine
- Kline
- Listine
- Rasmus L

Første suppleant: Daniel
Anden suppleant: Sofus

Slutter af med Nanoramas Trosbekendelse

6 Eventuelt
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