
Tirsdag den 3 september 2019.  
Møde startet:10:22 
Til stede: Ane-Sophie, Charlotte, Trine, Emma, Frederik, Sanne, Cecilie Stenner, Kathrine.  
  

1. Formalia:  
a. Ordstyrer: Emma.  
b. Referent: Ane-Sophie.  

2. Godkendelse af referat: 
a. Kritisk revisor suppleant er Louise og ikke Mette-Louise (både for OTTAR og 

festudvalget).  
b. Godkendt.  

3. Siden sidst: 
a. Sommerfest:  

i. Ottar hjalp godt til både med grill og udførsel af selve festen og 
oprydning.  

ii. Den var god, vi gentager det næste år.  
b. Generalforsamling: 

i. Trak lidt ud og overholdt ikke tidsplanen, dog var der mange 
vedtægtsændringer samt flere kampvalg.  

4. Forretningsplan: 
a. Vi skriver ned, hvad der bliver besluttet, samt holdninger i forbindelse med 

diskussioner. Det er relevant med informationer om hvorfor og hvordan en 
beslutning blev taget, og udenforstående vil kunne få indsigt i mødet. 

b. Dagsorden skal op en uge før mødet, har man nogle pointer efter at 
dagsordenen bliver lagt op, kan man tilføje det under eventuelt.  

i. Dagsorden en uge - fire dage inden møde, skaber fleksibilitet og er 
overskueligt for formand, næstformand og medlemmer.  

c. Alle kan være ordstyrer og referent. Ved hvert møde vælger vi hvem, der skal 
være ordstyrer og referent.  

d. Alle er med til at bestemme mødedato og denne ret tilfalder ikke kun 
formanden. Det er muligt for menige medlemmer at ændre mødedato indenfor 
rimelighedens grænser. 

e. Alle foreninger under Ottar bliver ikke diskuteret på Ottars møder uden at en 
repræsentant for den pågældende forening er til stede.  

i. Mere kontakt med Jobtelefonen og Dalf.  
ii. Skal et udvalg diskuteres, kontaktes det pågældende udvalg. Kan 

disse ikke deltage, kan en udskrift forefindes til at give lov i Ottar til at 
diskutere det pågældende udvalg. Foreningen kan derved sende en 
lille tekst, men siger foreningen nej, må dette vente til næste møde.  

iii. De fleste udvalg på Moesgård er dog i år repræsenteret i Ottar.  
f. Løbende opdateringer fra de forskellige udvalg → hvis dette er relevant for 

Ottar at vide. Kasserer fra Ottar fremlægger ved hvert møde, hvad der er at 
gøre godt med.  



i. Hver gang vi holder møde skal vi kontakte udvalg i forbindelse med 
punktet “nyt fra udvalg”, fx kontakt til Jobtelefonen. De enkelte udvalg 
skal have tilbuddet, da disse skal være mere med, den enkelte 
forening kan derved lægge den ønskede mængde energi i 
foretagendet.  

ii. Måske ikke hver gang, men en gang om måneden skal Ottar have en 
opdatering på økonomi samt medlemstal.  

g. Skulle diskussioner opstå skal ordstyrer stå for at kontrollere diskussionen og 
gå efter flertallet, da kompromis er nødvendigt.  
 

5. Tidligere Arrangementer  
a. Djurssommerland tur i sommerferien: Gik fint, dog var kun to af sted.  
b. Ny tur til Djurssommerland i en af weekenderne før efterårsferien.  

6. Arrangementer for bestyrelsesår 2019/2020: 
a. Søndagsture: Evt. den 6 oktober.  

i. Djursland 
1. Gravhøje - kalø - Fjellerup vaffelbageri → lukker sæson i uge 

42, derfor tur snart eller i foråret. => Forårstur. 
ii. Fyn 

1. Kunstmuseum, Middelfart, Fredericia, Koldinghus, Nyborg i 
forbindelse med restaureringerne.  

2. Evt. en mini weekend tur: Lørdag til søndag. Leje en hytte.  
iii. Nordjylland 

1. Rundt om Mariager fjord + kloster, kombination af forhistorisk 
og historisk → Kort til Hobro og Fyrkat. 

iv. Gammel Estrup 
1. Ane-Sophie er Frivillig → Gratis adgang, omvisning samt kage 

og kaffe i orangeriet.  
2. Randers Museum - Forhistorisk udstilling, gratis adgang.  

v. Vestjylland Thy  
1. Tur til Dover plantage samt Dover hede med høje og langhøje. 

Vestervig kirke med Prins Boris og Liden Kirsten der er der 
også en udgravet Jernalderby, cold Hawaii.  

vi. Sønderjylland 
1. Kombination med Ribes vikingecenter, samt Domkirke.  
2. Ribe Heksemuseum  

a. hekseprocesser i 1500-1600-tallet. 
b. Åbner (formodentligt) i juni 2020  

vii. Afstemning mellem Mariager og Thy  
1. Vi skal til Thy d. 6. Oktober  
2. Ane-Sophie, Kathrine og Charlotte planlægger tur til Thy.  

a. i Mercedes kan sidde 9 og 7, endnu en bil kan lejes i 
Nobel med 7 sæder → 22 personer. 

b. Kathrine og Charlotte reserverer 3 biler.  
c. To med kørselstilladelse i hver bil, behøver ikke kun at 

være bestyrelsen.  



d. Bager selv, medtager kaffe og kage.  
viii. Gammel Estrup herregårdsmuseum samt Randers Museum d. 17. 

november.  
1. GE er kontaktet (Ane-Sophie). 
2. Charlotte kontakter Randers museum.  

a. Livet omkring Fjorden. 
3. Reserver 3 biler (Kathrine og Charlotte).  
4. Tur rundt i det historiske Randers.  

 
b. Stor tur i påskeferien:  

i. Hvert andet år er det en stor tur til udlandet og ellers DK.  
ii. Måske en tur til Nordsjælland, kan slås sammen med de 

Københavnske studerende.  
1. Burde måske i stedet være en weekendtur, fremfor en 

påskeferie tur.  
2. Sjælland kan være pitstop på en øresunds roadtrip. 

c. Mini weekendtur  
i. Vi dropper weekendture. 
ii. For fremtiden skal disse planlægges i foråret hvor den nye bestyrelse 

kan overtage til efteråret.  
1.  

d. Sociale arrangementer: 
i. Tartelettorsdag (evt. i samarbejde med arken med levering af 

drikkevarer?).  
1. Flyttes til foråret, muligvis februar.  

ii. Græskarudskæring (evt. i samarbejde med arken).  
1. Evt. den 24 oktober før baren den 25 oktober? 
2. Indkøb af græskar og roe. 
3. Hygge og pynte op til baren dagen efter.  
4. Starter kl. 15 → varighed et par timer.  
5. Arken stiller øl og sodavand frem.  
6. Kathrine står for det. 

iii. Juleklippeklistehygge og Michaels lækre gløgg.  
1. d. 28 november kl.15-18.  
2. Kathrine og Frederik. 

a. Kathrine laver begivenhed 
3. Kathrine kontakter Michael Qvortrup  
4. Tradition med gløgg og Jens Andresen kommer og læser 

Røde orm.  
5. Klippe Klistre og æbleskiver. 

iv. Jul i Den Gamle By.  
1. Torsdag d. 5 december kl. 15-18.  
2. Trine laver begivenhed.  

v. Filmaften. 
1. d. 25 september kl. 17.  
2. Kathrine laver begivenheden.  



3. Spøttrup film som forfilm.  
4. Langfilm  

a. En kongelig affære.  
5. Ottar giver popcorn.  
6. Ottar står for at bestille pizza til egenbetaling.  

vi. Julefrokost 
1. Fredag den 13 december.  
2. Kontakt Antro  
3. Ottar tager kontakt til den nye årgang Trine og Emma går i 

samråd med Arken (Fadøl og ikke en million ciders).  
a. Ane-Sophie holder møde med Mads og Kristine.  
b. i google drev findes julefrokost mappen, med guide til 

planlægning som videregives til 1. semester.  
e. Faglige arrangementer: 

i. Arkæologer fra forskellige museer: → Forårssemestret.  
1. Silkeborg Museum. 
2. Viborg Museum. 
3. Nordjyllands Museum. 
4. Bornholm Museums og Klaus Torsten.  

7. Ansvarsområder: 
a. Social medier: 

i. Facebook og instagram. 
ii. Nogle tager billeder og lægger ud og begivenheder deles.  
iii. Cecilie står for SoMe  
iv. Den ansvarlige for begivenheder sørger for at der bliver postet 

b. Medlemmer: 
i. Kontingentopkrævning  
ii. Tilmelding via hjemmesiden  
iii. SoMe ansvarlig skriver et opslag på ‘Livet på Moesgård og Arkæologi 

på MoCa” samt de nyes side om at man kan blive af Ottar.  
iv. Frederik er medlemsansvarlig  

c. Hjemmeside: 
i. Ansvarlig for at opdatere hjemmeside  
ii. Kathrine står for dette.  

1. har planer om at give hjemmesiden en ordentlig omgang.  
d. Kalender: 

i. Eksempel forefindes under arbejdsdokumenter mappen 2019, her kan 
i se tidligere eksempler på kalender.  

ii. Frederik står for dette.  
iii. Dette skal indbefatte AO, Arken, Ottar ture samt fagrådsmøde.  
iv. Skal lægges ud til bestyrelsen til godkendelse. 

e. Julefrokost: 
i. Traditioner - Brainstorm 

1. En gammel tradition 
a. Ofre til eksamensguderne ved skåltegnsstenen  

2. Totempæl  



3. To sange  
a. Bæres øl ind  
b. Ansgars julegaver  

4. En hest skal indgå på den ene eller den anden måde  
5. Der skal klappes af de studerende som er blevet færdig 
6. Klappe af dem som skriver BA  
7. Skåle lege  

a. “og så siger vi skål”  
ii. MA Klark skal deltage i julefrokosten, har disse traditioner? 
iii. To af de gamle får listen over dem som køber billetter og sortere dem 

fra som ikke må komme.  
iv. SHM skal ikke med.  

8. Oplæring af Erik i de forskellige ansvarsområder: 
a. Vi kontakter Erik.  

9. Skrive en historie om OTTARs bestyrelser siden OTTAR blev lagt sammen.  
a. Er snakket om.  

10. Fællesbillede: 
a. Hvis alle er her.  
b. Udskydes til alle er her.  

11. Husudvalg - Dorthe 
a. Besked fra Dorthe  

i. Ønske fra husudvalg om at der skal gøres rent i lokaler, vi skal selv 
stå for dette. Dog kan der gennem oprydning og rengøring sættes 
samarbejde.  

ii. I samarbejde med Antro gør vi rent mandag.  
iii. Man rydder op efter sig selv.  
iv. Konsekvens er at rydder vi ikke op, mister vi rettigheder til 

foreningslokalet  
1. Gardiner opsættes i foreningslokale.  
2. Kathrine og Ane-Sophie står for gardinet.  

v. Borde i gården kommer i 2020  
vi. Fokus på ikke at smadre flasker til fredagsbarerne  

12. Vikingetræf: 
a. Gratis adgang for studerende.  

i. Hvis vi spørger i god tid, kan vi godt få gratis adgang.  
1. Vi skal skrive her i efteråret om gratis adgang, man skal betale 

90,-  
2. Man skal op på museet og have en gratis billet for så at kunne 

komme gratis ind på vikingemarkedet.  
3. Vi gør ikke mere ved det  
4. Men vi kan skrive til dem og vise dette, og informerer dem om 

det. Emma kontakter dem.  
13. Fælles fagdag - Charlotte: 

a. Charlotte, Kirstine og Agnes samt nogle Klarker startede op sidste år, hvor vi 
kan mødes og være fælles over arkæologien og slutter af med en reservation. 
Dette kunne være fedt hvis det var en af ottars faste opgaver, Charlotte vil 



gerne stå for det og Mette fra Klark vil også gerne være med. Dette behøver 
ikke være bestyrelsesmedlemmer, man skal bare organisers af Ottar.  

i. Charlotte skriver ud og spørger om der kan blive slået op på diverse 
sider for arkæologi om nogle kunne tænke sig at være med.  

b. Der skal findes folk til at tage over, penge kan nemt findes, grundet en høj 
grad af faglighed.  

c. Hold rader ude om spændende emner.  
 

14. Økonomisk status: 
a. Vi har ingen informationer om status.  
b. Sanne tager fat i Erik. 

15. Medlemsstatus: 
a. Vi har ingen informationer om status.  
b. Frederik tager fat i Erik.  

16. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Økonomi problemer.  
- Jobformidling 

- ikke tilstede  
- Dalf 

- Charlotte har kontaktet Johan, og han vil gerne have møde med 
bestyrelsen for Dalf og informere om alt han ved om Dalf. Charlotte 
skal finde adgang til FB-siden.  

- Frederik er med i Dalf udvalget nu.  
- Deres opgave er nu at lave en kampange der fortælle alle hvad Dalf 

går ud på  
- Kampagne sendes ud til undervisere og museer.  
- Forvirring om der var kapital eller ej 
- Ønske om at slå Dalf stort op.  

- Aktuel orientering 
- Det går fint.  
- De er kommet på mitstudie.  

- EksArk 
- EksArk er lidt død, da Anders og Anders ikke er her længere. Men 

Eksark skal bredes ud i små workshops hvor vi fx syr, hækler, 
nålebinder, strikker, laver potter. 

- Frederik vil virkelig gerne at vi laver workshops i forårssemestret hvor 
alle kan deltage. Folk fra formidlingscentre kan kommer forbi. Alle kan 
deltage.  

- Udvalget står for det kontakt gamle formænd og hør hvordan det hele 
ser ud.  

- Laver opslag på facebook, Ottar drømmer om en styrer gruppe, kunne 
DU tænke dig at stå for det.  

- Frederik tager den.  
- Der er en gruppe med ‘Nørkleri på Moesgård’, denne kunne slås 

sammen med eksark.  



- hører dette ind under eksark?  
- Flint tegning og Eva. 

17. Evt. 
a. Eksperimental arkæologi, workshops 

i. Er snakket om.  
b. SHM  

i. SoMe samt hjemmeside skal skrives på engelsk for at den store del af 
udenlandske studerende kan deltage i aktiviteter på Moesgård.  

c. Kaffekopper, are going missing and only you can stop it!!!  
i. Kantinedamen fik mange reusekopper og de er alle sammen væk.  
ii. Lave kampagne om de manglede kopper. 
iii. ALLE kopper forsvinder.  
iv. Greencantine er et antro udvalg som skal stå for disse kopper.  

1. Pernille og udvalget skal samarbejde, dette skal Ottar ikke 
blande sig i, da et andet udvalg står for dette.  

v. Men kopper til studenterkøkkenerne kan ottar godt ser på.  
vi. Organiser tur til reuse 

d. Djurs Sommerland til Halloween.  
i. Udskydes til næste møde 

e. Netposer med Ottars logo. 
i. 58 kr pr pose fra en leverandør.  
ii. 23,5 pr pose for 50 stk. hos en anden leverandør (eks moms) + 250 i 

opstart= 35 kr. Pr. stk. Inkl moms (fra tekstiltryk.dk).  
iii. Succes til kvinder  
iv. Ottar donere, men 58,- for dyrt  

1. Kathrine undersøger  
f. Krus med Ottars logo.  

i. Krus er dyre med eget logo på - skal vi prøve det?  
ii. De forsvinder  
iii. Vi dropper den.  

g. Administrator på ottars officielle facebookside 
i. Vi skal lige have gjort alle til administrator.  
ii. Er gjort.  

h. Hyggeaften bestyrelse. 
i. Os i bestyrelsen skal holde hyggeaften, måske spisning på egen 

regning og Ottar betaler bowling bane.  
ii. Snakker vi om til næste bestyrelsesmøde.  

18. Hvem lægger referat op? 
a. Kathrine og Frederik står for det 
b. Vi printer referat ud, for efter endt møde retter man ikke i referatet, dette kan 

højest tilføjes til næste møde. Ved at printe det og kan sættes i en mappe så 
det er sort på hvidt og ikke kan rettes i. Men til næste bestyrelse, kan man så 
sige at man ikke kan godkende sidste referat, hvilket så står på referatet til 
næste møde.  

c. Vi er alle gode venner. 
19. Næste møde: Afholdes inden filmaften d. 25 september 12:30 



Mødet sluttet: 13:38 
 


