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0.1 Tilstedeværende

Pernille Bech, Cathrine Abild Meyer, Solvej Lang, Erik Haldrup Lund Jakob-
sen, Rafael Jeppesen, Daniel Lind Jensen, Mark Jonas Haastrup, Amalie Ar-
noldsen Juhl og Mads Jull Olesen fra bestyrelsen. Omkring 42 mennesker
ellers.

1 Formalia

Ordtyrer: Pernille Referent: Solvej Stemmeoptællere: Henrik og Palle

2 Fremlæggelse af formandsperiodeberetning

Vi har købt nyt lys. TA er glad. Det har givet gode effekter på dansegulvet.
Og vi har købt ny computer til baren, den gamle er død. Vi har fået gaver fra
iNano: To isterningmaskiner som hedder "The Twins". Vi har også købt to nye
højtalere. Gaver fra Carlsberg: To nye fadølsanlæg,med både grøn Tuborg og
Classic "Bert and Barbara Beerton", et nyt køleskab (det gamle gik i stykker),
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3. Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse

en masse nye gode rabatter. Barfar skrev under på den nye aftale i mandags.
God kass, der fik lavet en super god aftale!

Bestyrelsen holdt NanorusEftermiddag hvor BEST fortalte om, hvad Na-
norama laver. Søde russer der lyttede og var interesseret. J-dag med en masse
glade folk. Der blev drukket meget juleøl, mere end sidste år, og folk var glade
for det nye lys på dansegulvet. Bowling arrangement: Folk var glade og det
var en god aften. Instruktorkåring: Henrik blev kåret som semestres bedste
instruktor. Det var han meget glad for. Nanoramas Julefrokost: Pynteudvalget
pyntede virkelig flot op. Der var ingen julemand i år, men flotte mennesker
og velkomstdrinks der tog imod. Folk kom i deres flotteste tøj. Der blev spist
masser af lækker mad, hygget og festet til langt ud i natten. Juleklip: Der
blev klippet og klistret flot pynt til foyeren, spist mega mange æbleskiver og
drukket meget gløgg og kakao. Julestjernen kom også op på det store juletræ.
Spilfest: Det var en god traditionel pubquiz med mange der deltog. Glade
deltager til beerpong og bordfodbolds turneringer. Som noget nyt i år var der
limbo, Peter vandt.

Mindre arrangementer: Udflugt til Teknologisk Institut og Novo Nordisk
med erhvervsudvalget, Gourmet Mad på bål, Halloween aften og biograf-
tur med Disney-udvalget, "Hvad kan jeg blive"fordrag, Verdens Bedste Mad
mandag morgen. Temabarer: Timinibar, Musikquizbar, Slik-min-bar, Slat bar,
Gammel Røvhulers bar, Ice-bar.

Vi har drukket 1930.5L øl. Det er ikke nok, i sidste periode var det 1400 et
eller andet. Folk klapper. Så har vi drukket 16.95L Minttu, hvilket svarer til
33.9 flasker (godt arbejde Mark (han elsker både Minttu og Erik). BEST siger
tak, der har været mange gode arrangementer og god opbakning i den sidste
periode.

3 Fremlæggelse af perioderegnskab til godkendelse

Det er det alle har ventet på: R3 Rafs Røde Regnskab. Der er noget galt med
layoutet. Men Kass fortæller alligevel. Udvalgsfesten: Vi brugte det alkohol
der var tilbage, der var ikke en ligeså stor nedgang som sidste år. Grønfest:
I år omsat for omkring 8000kr, lidt mindre end sidste år (der var flere fulde
instruktorer sidste år). Nanoramas hyttetur: 36 solgte billetter, sidste år var det
38. Der blev drukket 33 kasser. God hyttetur. Hytte kostede omkring 1000kr
mindre, da vi har fået penge tilbage (vand og varme fra sidste år). Dog betalt
mere for mad. Men samlet omkring det samme som sidste år.

J-dag. Omsat 11’000kr. Det var en god fest, vi solgt mange Minttu shots.
Lidt større indtægt end sidste år.

Nanoramas julefrokost: 84 solgte billetter, det er lidt færre end sidste år.
Vi solgte mange vafler, det kunne overvejes som indtægt. Billigere mad fra
matkant, maden var god. Høj lagernedgang.

Fredagsbarer: Vi har drukket ca. ligesåmeget som sidste år.
Andre arrangementer: I år holdte iNano ikke julefrokost på Nano, men

Nanorama holdt en konferencebar i sommerferien i stedet. Der blev omsat
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4. Ideer til anvendelse af eventuelt overskud

6800kr, det er et fint beløb. Det koster jo når folk drikker portvin og spiser
trøfler.

Vi fik omkring 5300kr i moms tilbage pga. sidste års underskud.
Indkøb af alkohol: I år fra bevco: 9000kr, væsentlig mindre end sidste år

(mindre Breezer og portvin, fordi der var på lager). Carlsberg: 40’000kr uden
aftale, sidste år 34’000kr med gamle aftale. Andet sprut: 1100kr, det er mindre
end sidste år.

Nye Carlsberg rabatter: Vi fik 17´549kr refunderet fra sidste år. Vi har fået
super gode nye rabatter, den største rabatt er på fadøl med 9.50kr per liter. Vi
fik to nye fadølsanlæg, 20l øl i fustager, hvilket svarer til en rabat på 190kr
per fustage, nærmest halveret prisen. Vi sælger nu 0.5L fadøl til samme pris
som før. Også rabatter på sodavand, cider og flaske øl.

Samlet: indtægter 74’842kr
Udgifter: 47’458kr
Forskel: 27’384kr
Lager: 3489kr
Samlet foreningsværdi: 83’924kr
Vi har fået den mistede værdi 5897kr fra sidste år indtjent igen.Ingen

spørgsmål, regnskabet godkendes.

4 Ideer til anvendelse af eventuelt overskud

• Cocio vortex

• Hoppeborg

• Flagstang i miniature

• Spil til fredagsbar

• Kitler med Nanorama logo

• Terassevarmere

• Air hockey

• Manuel kontrol til vinduer (jaaaaa)

• Uno

• Partybus til falske Nanobar

• Tunnel til fysik

• Gulvvarme i terrassen

• Større pavillon

• Vindue der kan rulles for

• Stort Beerpong bord

• Røgmaskine (nu har vi jo fået nyt laser lys)
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6. Valg af bestyrelse

5 Korte udvalgsberetning

MUSIK: Der er ikke mange slides, og de er ikke lige så pæne som pynteudval-
gets. De er 9 og mangler et nyt medlem (gerne PR orienteret, god til sociale
medier, kan lave videor der gerne må gå viralt). De har holdt Musikquiz bar,
det var mega hyggeligt, der var koncert bar (med bands). Vi skal synge nu,
"Fra Engeland til Skotland, til generalforsamling, Helledusseda!"

ERHVERV: Steffen kan ikke sige hvem han er, han har ikke et slide. De
er 6 mennesker ca, de planlægger virksomhedsbesøg (i sidste år til Teknisk
Institut og Novo Nordisk), virksomheder skal sige ja når de spørger om vi må
komme på besøg. Hvad kan jeg blive fordrag holder de nogle gange. Det går
måske fremad, procentændring er ikke divideret med 0 men større end 2.

HÅNDVÆRKER: Form er ligeglad, siger NF noget. De har ringet til DSB
fordi de gerne vil have en klippekortmaskine. Har været i dialog i flere
måneder. Ingen ægte opgaver til dem. De søger medlemmer, fra 3. årgang og
opad.

TIMINI: Amalie har ikke noget at sige, de har lavet rigtig meget, men der
var ingen der ville med på udveksling. De prøver en gang mere til næste år,
normænd kommer ikke til j-dag, men på andet tidspunkt. Flere informationer
kommer til næste generalforsamling.

PYNT: Form har haft travlt, så referant snakker, hun hedder Emma. De
vil gerne have flere penge til glimmer. De skal have mere glimmer. De laver
pænt pynt. Det er kun form der var stresset til oppyntningen til julefrokost.
Der er ingen ægte billeder af det pyntede juletræ, men et falsk. De måler ikke
i m´Mark enhed mere. De vil have en glimmermaskine og de kan godt lide
det nye pinke lys. BlåtErGodt. De vil gerne have mange nye medlemmer.

DISNEY: Har holdt flere arrangementer end Nanorama sagde de havde
holdt. Halloween aften, biograftur, julehyggeaften (aflyst, men arrangeret).
Det var pisse hyggeligt. To var succesfulde. En håndfuld medlemmer, der er
gamle. De søger ikke nye.

FRILUFT: De er på bar bund, fordi ingen havde lavet slides. Der kommer et
ramsløgpesto arrangement og en vandretur, hvor man kan være med til at gå
til Moeosgårdstrand. Det er den bedste tømmermændskur efter karnevalfesten.
De har været ude ved vandet, meget tidligt en mandag morgen. Ingen har
styr på titler. Hvis man er del af deres lukkede facebookgruppe, kan man se
billeder. De søger ingen nye medlemmer.

6 Valg af bestyrelse

Vi starter med at høre hvad det sødeste (men også gamleste bestyrelsesmed-
lem) laver. Rafael kommer væltende tilbage fra lab, griber hans glas med
portvin og gør klar til at fortælle.
Highlights er som følger:
Det annonceres af TA at konfetti er MEGET forbudt her til GF, belært af
erfaringer fra sidste GF. Desuden snakker TA usandsynligt længe om hvad
han laver (eks. binder han snørrebånd, hvilket han synes er nemt).
Daniel hedder Daniel, og er ikke på valg (dynastiet fortsætter!)
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6. Valg af bestyrelse

Solvej har vasket klude 3 gange i løbet af foråret, dette er ekstremt ambitiøst,
men udligner måske at Mark aldrig vaskede dem.
Hverken Pernille, Minttu-Mark, Erik (han er dog lidt forvirret omkring det...)
eller Rafael (han er også forvirret omkring det) stiller op igen (awww...)

Pelle fra Nano 2 (2018) stiller op til næste generalforsamling.

Folk der stiller op til BEST

• Peter (2018)

• Karlsson (2012)

• Richardt (2018)

• Nanna (2017)

• Aviaja (2018)

• Morten (2018)

De præsenterer sig pænt og ordentligt.

Nye bestyrelsesmedlemmer (i vilkårlig rækkefølge)

• Karlsson (2012)

• Aviaja (2018)

• Nanna (2018)

• Peter (2018)

Suppleanter (i rækkefølge):

• Morten (2018)

• Richardt (2018)
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