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0.1 Tilstedeværende

Laura Schmidt Arenkiel, Pernille Bech, Mark Haastrup, Nichlas Vous Chri-
stensen, Rafael Jeppesen, Alexander Winther, Daniel Lind Jensen, Amalie Juhl
og Erik Haldrup Lund Jakobsen fra bestyrelsen. Omkring 48 mennesker ellers.

1 Formalia

Ordtyrer: Laura Referent: Mark Stemmeoptællere: Henrik og Palle (gammel
årgang)
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3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse

2 Fremlæggelse af formandsperiodeberetning

Siden sidste GF: Der blov solgt billetter til Karnevalsfesten. Nanoer er rigtig
gode til at udklæde sig. Vi holdte valgfalgsoplæg. Med kage! Så kunne man
se hvad retning man skulle gå. Vinsmagning: Der var 40 med der smagte 8

vine, og alle var glade for det. Fødselsdagsfesten (13 år) var fint pyntet op.
Der var helstegt pattegris (de var ikke nærige med snasket). Der var god
underholdning. Der blev ikke bestilt DJ (Yes!) og der var kæmpe fest selvom
der ingen DJ var. Første gang blev der holdt Bachelor-fejring med nogle flasker
bobler, som de var glade for. Udvalgsfesten er classified! De nye russere blev
budt velkomne til NanoRusHyg. Tour De Fredagsbar var vellykket med folk
på tværs af årgangene. Der var Grønfest, hvor russerne mødte op talstærkt.
Tre godt udklædte hold der kæmpede i stoledans. Nano3 var årets rushold og
vinder af stoledans. Vær en mand blev spillet med barmave. Hytteturen var
næsten udsolgt, hvor folk cyklede meget galde. Det var en god fredag aften.
Lørdag var med tour de fredagsbowling. Niklas kæmpede bravt for at drikke.
Finalen blev vundet af TEMA ORDLINBD. Der var yogo, bålsange, barbering.
Mindre arrangementer: Lav-egen-cider: Flaskningen sker måske i efterårsferie.
Hækleaften: hækling. Der var mad på bål. Gamle dansk aften! Vandretur var
nice!

Tema-fredagsbar: Musikcafé med bands. Nak-og-drik-bar. Hvor meget øl
blev der drukket: 2173L (Trolle er dælme stolt!). BEST = FEST.

BEST har haft ølstafet, hvor vi blev 3. plads. Der var BEST-hygge på Fur.
Vi ser gode ud med lyserøde tights! Laura takker og bukker. Skål!

3 Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse

Rafael gennemgår regenskab. Spilfesten blev holdt i februar og omsætningen
var 11k med nogle udgifter. Indtægten var 2.6k. Karnevalsfesten plejer at
give overskud, men i år gav det underskud, så aftalen er at vide lige fordeler
underskuddet ud på de fire foreninger. Fødselsdagsfesten gav stort underskud.
Der var færre mennesker, men der blev bestilt mad til alle 100. Vi kunne ikke
for leveret øl, så vi skulle købe øl fra Aarhus Bryghus og desserten var også
dyre, så underskuddet var 22k. Fredagsbarene gav mindre omsætning på
55k. Vi er galde for tre nye rushold som er klar på at være i fredagsbaren.
Udgifterne er steget fordi vores aftale med studenterhuset er væk, så vores
rabatter er forsvundet. Udgift på 43k. indtægt er 20k. Andre arrangementer
involvere mange gode indsalg fra vores udvalg som giver mange små udgifter
på 7.8k ift. sidste år på 5.5k. Andet udgift involvere gebyr, kort, pant, T-shirts
(var ekstra dyre fordi vi købte mange tryk på en gang), Spotify. Underskuddet
er 7.9k. Indløb af alkohol: større underskud på 61k i modsætning til sidste
år på 42k, så den manglende aftalen med Carlsberg kan mærkes. Vores
mangelnde rabatter var 6,- pr liter fustageøl, 4,50 pr liter flaskeøl, 6,50 pr liter
sodavand.

Samlet set var Ind + Ud = -29k for perioden. Lageret har ændret sig +2.5k.
Den samlede forskel på halvårsregnskabet er -26.6k. Vi er nu kun 62.557,25
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7. Korteudvalgsberetning

værd. Foreningen værdi skal afspejles af mængden af mennesker. Der er ingen
som ikke vil godkende regnskabet.

4 Forslag til vedtægtsændringer

Der kommet en EU-lov om persondata. Stk. 1:Der bliver læst om at gemme
gamle betyrelsesmedlemmers navne i 5 år. Det er kasserens job. Stk. 2: Op-
lysninger kan indgives til banken og destrueres senest to uger efter hver GF.
Bliver oplysningerne gemt digitalt? Nej, vi gemmer på skrift. Vi sletter også
gamle mails løbende. Underudvalg giver samtykke til at vi gemmer navn og
mail og slettes efter medlemmet er gået ud. Det er formanden for udvalget
som skal opdatere en liste. Det er enstemmigt vedtaget.

5 Ideer til anvendelse af eventuelt overskud

Det er blevet forslået diverse ting. Ny ismaskine, hoppeborg, flagstang, softice-
maskine, cocio-vortexer, sparegris til donationer, teressevarmere, en partybus!,
større pavilion, markiser, auktion med glemte sager, lyserød-glitter-kiste til
glemtesager, maling til at male baren, hundehvalpe-rum (Trolle kommer
gående og stopper op og kigger mærkeligt...).

6 Indkomne forslag

Henrik vil stadig have en hoppeborg og flagstand. Kæmpe klistermærker
istedet for at male baren. Vi tager et efterårsjob, så kan lave overskud. Et
kæmpe banner til BEST.

7 Korteudvalgsberetning

Musikudvalget: De har forberedt en sang. De skriver sange til GF, fester o.l..
De står for playlister til ferdagsbaren. Der kommer mange arrangementer i
det kommende semester. De sørger nye medlemmer (dog kun 2 og ikke fra 4.
og 5. årgang).

TIMINI: korttidsudveksling til nordmænd. De holder kontakt mellem
TIMINI og Nanorama. Det er for alle! Det er 5 dage til NTNU i februar.
Der kommer nordmænd allerede til J-dag, hvor de kommer for at få gode
oplevelser (fagligt og socialt) og billige øl. Der er 6 medlemmer. De vil gerne
have nogle nye medlemmer! Der vil være TIMINI-bar på fredag, hvor man
kan spørge om alt. DISNEY: De har styr på alt!

Erhverv: De har haft virksomhedsbesøg og hvad-kan-jeg-blive foredrag.
De har ikke lavet noget siden sidste GF. Der kommer dog noget inden næste
GF. De skal til Teknologisk Institut på mandag. De skal besøge Novo Nordisk
d. 13/12. De sørger ikke nye medlemmer!

Håndværker: Lærling-Lummer siger, de har haft højsæson. De har fået
lavet årets stol, og fikse en øl-bowling tourneringspokal. De søger kun gamle
medlemmer.
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8. Valg af bestyrelse

Pynt: De elsker nye medlemmer! De holder møde med kage og en alko-
holpusher som laver drinks til oppyntning. De laver god pynt!. Der er ikke
optagelsesprøve! (Den er afskaffet)

DISNEY: Består af gamle ...... , Står filmaftener og biografture, alt på video
er acceptabelt. De har ikke forberedt sig, det er udvalgets ånd. De holder snart
en gyseraften og vil også holde en julefilmaftenen (d. 3. december). De har
masser af chips, men søger ikke nye medlemmer. Mark er formand.

Friluft: De leger i skoven. De skal lave mad på bål i Risskov d. 28/10. De
lærer at lave knob. De søger et nyt medlem. Man skal ikke eje G1000-bukser,
men andre friluftsbukser er et krav (eller ingen bukser).

3 minutters tissepause.

8 Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne fortæller om deres poster. hej alle sammen. Nu er
det Palle og Henrik ved roret. hvem var så dum at give os det?
nå. bestyrelsen står på række med et glas portvin i hånden hver. Laura
snakker. Alexander spørger om bestyrelsen søger nye medlemmer. Laura siger
nu hvad bestyrelsen er og hvad de forskellige poster er. Laura fortæller om
formandsposten. Hun har brugt 2 timer om ugen (plus bestyrelsesmøder, red).
Erik fortæller om TA om hvordan man har styr på maillister (Alle ved at man
ikke har styr på dem, men man håber bare at de virker... fordi ellers er man
lost). Han bruger ikke ret lang tid på det
Super Niklas er Dungeon Master, han holder styr på lageret og tæller. han
tæller mange ting, specielt op til fester. der er meget arbejde op til fester. Han
genopstiller ikke
Daniel er den eneste der har startet på den rigtige måde... med et skål. Han er
NF. han hjælper Laura. Han er med til arrangere fester (er de andre ikke også
det???). Han er personen der laver de perfekte planer til fester.
Nå, Amalie siger nu noget. hun har kun været i BEST siden juli og er event.
hun laver ALLE events (sejt). Hun ved faktisk ikke hvad hun laver, men er på
genvalg.... OG STILLER OP IGEN. WEEEEEEEE
Alexander siger noget... det kan umuligt være vigtigt. Han prøver at finde
folk til at stå i bar.
Nu er der diskussion om hvad genvalg betyder. Er man på genvalg, hvis man
ikke opstiller igen? Generel konsensus er at man ikke er på genvalg, men man
går ud og efterlader en fri plads.
Mens jeg skrev det overstående, sagde Pernille noget... men hørte det ikke
fordi jeg skrev. Nå hun stiller ikke op igen... Er der ikke mange der går ud???
Raf siger en hel masse om hans post. jeg hørte det ikke fordi jeg skrev om
pernille.
En skaldet person til sidst. ja han er referent. Jeg ved ikke hvem han er, han
virker lettere suspekt. Han har sådan et stort skæg. Det er som om hans hår er
groet ned i hovedet og ud som skæg. der er i hvert fald ikke noget på toppen
længere. Han er ikke på valg og vasker ikke klude.
Laura fortæller nu om hvordan man stiller op til bestyrelsen - 5 personer
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9. Eventuelt

kommer i BEST i et år. 2 personer bliver suppleanter. Man skriver 5 navne på
en seddel. som skal tælles. OG HEY DET ER TIL OS! Det bliver godt.

8.1 Folk der stiller op til BEST

• Amalie (3. årgang)

• Solvej (2. årgang)

• Peter (1. årgang)

• Richardt (1. årgang)

• Mads (2. årgang)

• Mie (1. årgang)

• Daniel (3. årgang)

• Cathrine (3. årgang)

De præsenterer sig pænt og ordentligt.
Nye bestyrelsesmedlemmer (i vilkårlig rækkefølge):

• Mads (2. årgang)

• Solvej (2. årgang)

• Cathrine (3. årgang)

• Daniel (3. årgang)

• Amalie (3. årgang)

Suppleanter (i rækkefølge):

• Mie (1. årgang)

• Richardt (1. årgang)

9 Eventuelt

Alexander skød et konfettihorn ud iver det hele...
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