
Evaluering 

- TKs Karnevalsfest 

o Der er folk både for og imod. Der blev solgt billetter i vores egen ferdagsbar og det 

vidste folk ikke rigtig. Men alligevel synes folk, det var godt! 

- Hækleaften 

o Det var vidst meget godt. Første gang var der mange som ville med, men anden gang 

kom der ikke ret mange. Det lyder til at være en succes som det gerne må fortsættes 

med. 

- Valgfagsoplæg 

o Det var godt. Talerne var gode og alle var tilfredse. Skal der snakkes om PhD? Det må 

der gerne.  

- Vinsmagning. 

o Det var godt! Der blev næsten udsolgt. Morten Foss og Birkedal vil gerne stå for det. Det 

har vi noteret til næste bestyrelse. Nogle folk fik andre vine end de havde bestilt. Der var 

godt fremmøde, så det skræmmer ikke folk væk.  

- Bouldering 

o Var det? Ja, det var der! Det var dårlig planlægning som resulterede i få mennesker der 

blev tilmeldt. Det må gerne prøves igen 

- Fødselsdagsfest 

o Der blev ikke solgt så mange billetter, men festen var meget god. Der var måske ikke så 

mange mennesker tilbage på nano. Den helstegte pattegris var god. Islagkage igen. Evt. 

trefarvet. Ingen DJ? Ja, det var lækkert! Folk brokker sig altid over en DJ, så det blev 

fjernet. Folk brokker sig ikke. Underholdningen var sjov! 

- Bachelorfejring 

o Det var nyt. Det var lidt mærkeligt at deadline var efter arrangementet.  Der blev 

sponsoreret bobler og snacks. Trolle sagde gode ord. Der blev taget fællesbillede. Skal 

der være decideret fest? Men vi har ikke rigtig tid… Det var generelt et godt arrangment. 

Der kunne godt være en fest ala Grønfest bare til bachelorer. 

- Udvalgsfest. 

o Der blev drukket rigtig meget. Det skal ikke holdes midt i uge, men fredag/lørdag. Det 

skal passe med mange ting. 

- NanoRusHyg 

o Russerne er glade for at drikke! Der skal mere styr på mad, så der er mad til alle. Der 

blev lukket kl. 22 og nogle dukkede ikke op dagen efter pga. tømmermænd. Mange 

russere tog videre i byen. 

- TdF 

o Nogen siger, det var den bedste TdF, og andre er uenige. Det skal gerne koordineres 

med Maria Kragelund så Matchmaking (oprydning).  Der skal undersøges om 

fredagsbarerne har nogle arrangementer så der er proppet (FFB). Man skal huske at få 

folk med! Der må gerne gives info om forløbet inden da. 

- Grønfest 

o Der var mange russere, med gode udklædninger.  Tutorer har husket at informere. Nice. 

Der var sportsdag, så nogle blev forsinket. Konkurrencen forløb godt. Det var altid 



dommerne som bestemte. Der manglede måske princessedrinks. Der var ikke nogen til 

at hjælpe med at rydde op. 

Udvalgsberetning. 

- Musikudvalget: 

o De laver playlister. De holder to fredagsbarer med musiktema ala konkurrence og live-

musikbar. De er 11 og søger lidt ungt kød.  

- Erhversudvalget. 

o De laver ikke så meget. De har fået 20-25.000 til transport fra AU, hvilket er nice. Der 

bliver arrangeret tur til TI og en tur til Novo Nordisk. De søger ikke nye medlemmer.  

- Timini 

o Ny formand. Der kommer snart nye nordmænd. De sørger for miniudveksling. De laver 

snart infomøde. De holder TIMINI-bar som forfest til stiftelsesfest. De søger nye 

medlemmer gerne fra 1., 2. og 3. årgang.  

- DISNEY 

o De består af gamle røvhuller. De har styr på det. Der er masser af dip. Der er gode 

forslag til udvalget.  

 Der kan være forslag til selve aftenen og ikke på FB. 

 SuperBowl 

 Det er fedt med temaer. 

 The Room (dårligste film) 

 Pizzabestilling/fællesspisning. 

 Afstemning af tema til DISNEY 

 Tema bestemt, men film til afstemning. 

- Pynteudvalget 

o De pynter til fester. De er 15 personer. De vil gerne have flere. De er et godt udvalg. De 

laver ingen arrangmenter, men hjælper utrolig meget bestyrrelsen.  

 Slå evt. tidspunkt for klippeklister-dag så folk kan joine. 

 Lav påskepynt til påske. (eller andet pynt til bar). 

- Håndværkerudvalget 

o De har været super aktive i nogle uger: de har lavet skilte til stole og fixet pokaler. De 

søger ikke nye medlemmer. DSB er lort.  

 Hjul på køleskab 

 Få flere medlemmer 

- Friluft 

o De laver friluftsaktiviteter. Ude i naturen. De har haft to bålaftener. Vandretur var PISSE 

fedt. De var gået meget længere end planlagt. Der kommer god mad på bål snart. De er 

5 mennesker og søger ikke nye medlemmer. 

 Sne i DK: kælketur! Eller andet sneleg 

Regnskab 

o Der bliver gennemgået regnskab.   

 Der bliver snakket om klippekort. Skal de afskaffes? Naj, det skal de ikke.  

 Skal udvalgsfesten reduceres? Ja, det må den sådan set godt! 



 

Forslag til vedtægter 

- Au-email bliver ændret til mail. 

- Vi beholder de 5 år. Vi er i gang med at fixe gamle bestyrelser. 

- Online-Excelarket bliver destrueret. 

Ideer til brug af evt. overskud 

- Ny ismaskine 

- Hoppeborg 

- En flagstang 

- Softicemaskine til fødselsdagsfesten. 

- Cocio-vortexer 

- Sparegris til mønter (ergo donationer til Nanorama…) 

- Terrassevarmere til de kolde vinteraftener 

- En partybus 

- En større pavillon 

- Markiser 

- Auktion med glemte sager 

- Lyserød glitterkiste til glemte sager 

- Maling til at male baren 

- Hundehvalpe-rum 

Forslag til arrangementer 

- SuperBowl (Daniel står for det) 

- Det-skal-nok-gå-arrangement (i maj) 

o Sidde i rundkreds og kaste bold til hinanden for at få sine følelser ud… 

- Hvad-kan-jeg-blive-foredrag 

Forslag til udvalg 

- Intim-udvalg 

- Sportsudvalg 

- Lad være med at lave arrangement torsdag d. 13/12 

Eventuelt 

- Nej. 


