Referat til best. møde 17/9/2014
Tidspunkt: d. 17. september. kl. 08.00
Sted: Nedenunder, Studenterbaren
1. Valg af referent
Camilla Rokkedal
2. Økonomi
Bank skifte – Danske bank  Totalbanken
Ser rigtig pænt ud (Bufferen vokser støt og roligt)
3. Konstituering af bestyrelse
Jeppe, Susan og Leif fortsætter, som henholdsvis formand, næstformand og bestyrelsesmedlem
Kim Erik Jensen overtager bestyrelsesposten fra Louise Dupont Heidemann
Camilla Rokkedal Jensen overtager kassererposten fra Peter Grønsedt
4. Kølecontainer
Problem: Containeren bruger for meget strøm, når den køler
Løsning: Timer der tænder i god tid og manuel kontakt, som en bartender eller en vagt kan
benytte hvis ”Timer-tiden” ikke dækker det tidsrum der er behov for kolde drikke.
Leif vil sørge for en Timer.
Jeppe tester hvor lang tid det tager containeren at køle drikkevarerne ned.
5. Årsfest
Vi sælger drikkelse efter ”nye” prislister.
 Priserne på skærmene, i baren, ændres
 Flaske øl sælges ikke
 Ekstra fadøl indkøbes
Vi åbner når dørene åbnes for ikke spisende gæster, 19:30 eller 20:00
Vi lukker klokken 01:00
Vi får dørmænd
5.5. semesterstartsfesten
Vi deltager ikke som bar
6. Reciprokken
Leif indkalder til møde mellem Reciprokken og Nedenunder
 Vi ønsker en fornuftig dialog med dem
De får ikke deres egen bar, når Tek. Flyttes
Bartenderne skal integreres i Nedenunder

7. Den nye kantineaftale
Vi ønsker ikke længere at sælge mad i baren
 For usikkert hvor meget vi får solgt
 Smider for mange wraps ud
Aftale med Food Trcuk’en
 Jeppe holder møde med kantinen 17/9/14 vedrørende dette
Kantinen har ikke monopol på at sælge mad hos os
 Evt. madbestilling ude fra
8. Mikkels/Jeppes funktion
Jeppe overtager Mikkels funktion, som modtager af varer til baren, pr. 1. oktober
Mikkel er fremadrettet almindelig bartender i Nedenunder
Camilla taler med Mikkel omkring lønseddel og kontrakten
 Mikkels/ Jeppes funktion/ job er aflønnet, til 10 timer ugentligt
9. Eventuelt
9.1. Bestyrelsesmøde før enhver generalforsamling, almindelig og ekstraordinær.
Aftale møder, i god tid
 Minimum to bestyrelsesmøder pr. semester
 Find datoer
9.2.Pladerne – lydisolering
 Udsmykning
o Evt. Grafitti af Casper røghat
 Karina Blikfelt – tekniskservice
 Brandbelastning

