
-Valg af en dirigent, en referent og to stemmetællere. 

 

Form er dirigent , ref er referent og iben og Lasse er stemmeoptæller 

 

-Fremlæggelse af formandsperiodeberetning. 

Mange nye der kom med i best der sås på døde fugle i kælderen. 

Karnefes:t mange der kom knap så mange der kom med fra nano mange flotte udklædninger 

Fødselsdagfest: masse af islagkage ikke så meget kartoffel meget sjovt KM glemte sin islagkage over 

hans sko. 

Udalgsfest: dejlig med dans og fest til tak for alle udvalg 

Grønfest: russerne tabt, stole dans med mange mennesker udefra, lækker grønne drinks lidt bræk 

Hyttetur super godt arrangement 

 

Mindre arrangementer: 

Tesmagning 

valgfagsdag 

Tesmagning 

Intro til russerne 

Tesmagnig 

Matchmaking 

Dimissions arangemant 

 

Tema bar 

Ukrainebar 2501kr blev indsamlet 

Bestbar 

 

1140L øl blev solgt 

85.5L minttu blev drukket  

Flere genstande pr person end nogensiden før 

 

 



-Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse. 

 

Kass overtager 

Alt efter den 30 juni er ikke med i regnskabet kun fra 1/1 til 30/6 

Største indtægt af fredagsbar og carlsberg 

Carlsberg og minttu bruges flest penge på 

Fester og udvalg kommer dernæst 

Ikke sammen lign med årene før starter før gir meneing sener 

Lager værdi faldt det samme som året før 

Sammlede værdi 2022: 60,015.99kr 

Kontanter ikke med i samme periode  

Kontanter: 10,9100.00kr 

2501kr til røde kors igennem ukraine bar 

 

-Forslag til vedtægtsændringer og afstemning 

Form er tilbage 

Inførelse af nultolerance 

Mere forpligtede overdraglese 

 

Afstemining med 2/3 fleretal 

Gennemgang af paragraferne 

43 for, 0 imod §4 stk.1  

43 for, 0 imod §4 stk.2 

43 for, 0 imod §4 stk. 3 

43 for, 0 imod §4 stk 4 

42 for, 1 imod §6 stkk1 

42 for, 1 imod 1§6 stk2 

42 for, 1 imod §6 stk3 

42 for, 1 mod §6 stk3.1 

40 for, 3 imod §6 stk3.2 

34 for, 9 imod §6 stk.3.3 



34 for, 9 imod §6 Stk.3.4 

 

41 for ,2 imod §5 stk 6.1 

43 for, 0 imod $stk6.3 

42 for, 1 imod §7 stk8 

40 for, 3 imod §7 stk 1 

 

-Idéer til anvendelse af eventuelt overskud. 

Bonanza (blev køb) 

Ceres top 

Pomfritspil (nye) 

Flagstang med flag 

Danger minttu  

 

-Indkomne forslag. 

Få et lille annex 

Coccio vortex 

 

-Korte udvalgsberetninger. 

Komite  

Der fås kage. Fremisning af medlemmer, Duncan kom til alle møder. 

Regnskabet i teudvaæget 1099kr på te og 40kr på te ekstra. 

Rundspørgeslse med Duncan omkring hvad folk synes om teudvalget. 

Interesse fra andre studieretninger blev udmeldt. 

 

Carl erhvervsudvalg 

Der planlægges en tour til Danish Graphene i december.  

 

Mikkel formand til håndværkerudvalg 

De har anskaffet en ny pokal og de skal lave baren flot. 

 



Pynteudvalg Sofus formand 

Der blev pyntet godt op til Spilfest og der blev lavet en Shrek til grønfest. 

Disneyudalg 

Der holdes pubquiz på fredag med 5 hold. Biograftouren blev betalt af nanorama. 

Skiudvalg holder ski tur i uge 4 kommer an på rejseselskaber 

Friluftsudvalget blev opløst 

 

-Valg af bestyrelse. 

Best forklarer sine poster 

 

Nanormama bliver nedelagt hvis der ikke er folk der melder sig  

Dem der står til valg 

Er Julie årgang 2, Nikoline årgnag 5, Mathias årgang 3, Kathrine årgang 3 som suppleant' 

Sofus årgang 4 

 

-Eventuelt. 


