
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: kl. 12.15
Til stede: Rikke TP, Katrine, Trine BA, Malte, Rikke GG, Trine LJ, Mads, Kirstine, Kamilla,
Christian

1. Formalia:
a. Referent: Kamilla
b. Ordstyrer: Katrine

2. Godkendelse af referat: Godkendt
3. Siden sidst:

a. Gdansk gruppen har lavet budget, som skal sendes ind til for at søge om
penge. Der er bestilt hotel 16 personer.

b. Besøg på udgravning. Rikke G har skrevet til nogle arkæologer på
Moesgaard, men de har ikke svaret endnu. Lidt i tvivl med planlægning, da
det helst skal være i dagstimer. Vi venter til at vejret bliver lidt varmere.

c. Jule i den Gamle by blev aflyst, og julefrokost blev udskudt på grund af
Covid-19 restriktioner.

4. Økonomisk status:
a. Vi har stadig pengene, som vi ansøgte om til julefrokosten. Vi gemmer dem til

den kommende julefrokost i april.
5. Medlemsstatus:

a. Ingen nye medlemmer siden sidste møde.
6. Nyt fra udvalgene

a. Arken
i. Der er ingen restriktioner i forhold til bar. Baren må igen åbne kl 15 på

grund af specialtilladelse. Der er planlagt første bar d. 4/2. Barplan
hver anden uge som vanligt.

ii. Der mangler stadig penge fra Marcello, men Jens arbejder på at få
fakturaer i orden. Rikke TP og Jens vil sætte sig sammen og få styr
på, at der er orden i pengene: om pengene er kommet tilbage, og
ellers på hvilken konto de skal hen.

iii. Arken vil gerne høre, hvornår den nye julefrokost skal holdes.
b. Jobformidling

i. Der er ikke så mange opslag. Lolland Falster Museum er interesseret i
ansatte, men de har ikke taget teten til at lave et opslag.

c. Dalf
i. Dalf havde møde med den københavnske afdeling i december for at

sætte de nye bestyrelsesmedlemmer ind i tingene. Der blev snakket
om et bedre samarbejde mellem studenterforeningerne i KBH og
Aarhus. Måske med et besøg hos hinanden i det kommende
semester. Der skal etableres en kontakt, så man kan benytte sig af
hinanden og lave fælles ting, når man besøger hinandens byer.

d. Aktuel orientering



i. Intet nyt siden sidst. Vi holder fast i at afholde to aktuel orientering
arrangementer i løbet af semesteret. Vi aftaler at holde aktuel
orientering omkring bachelorprojekterne og et hvor
specialestuderende kan fortælle om deres 3. semester på kandidaten
(udveksling og praktikforløb).

ii. Måske skal emner som disse tages op hvert semester, da det altid vil
være relevant. Det ville også være oplagt, når AO formatet er så løst,
som det er lige nu.

e. EksArk
i. Intet nyt.

f. SoMe
i. Bruges som vi gjorde sidste semester; reklamere for arrangementer,

og vise hvad vi laver.

7. Evt.
a. Julefrokost

i. Der skal sættes en dato og så skal 2. semester sættes i gang med at
arrangere den. Dato for ny julefrokost bliver den 1/4-2022. Mads
booker kantinen, og Trine J vil kontakte 1. semester.

ii. Generalforsamling og sommerfest før eller efter sommerferien? Vi
holder fast i før sommerferien.

b. Debatklub
i. Johan vil rigtig gerne have en debatklub op og stå. Johan vil gerne stå

for det, men have det under Ottar, så det bliver mere relevant for
studerende. Han vil gerne holde det hver mandag, hvor man laver
forskellige øvelser. Ottars rolle er at reklamere for det og bidrage med
noget kaffe, så Johan kommer til at stå for selve udførelsen.

ii. Måske ændring af navn, så det er tydeligt, hvad det er formatet går ud
på.

iii. Der skal laves en facebook-gruppe, hvor der kan kommunikeres
internt mellem medlemmerne af klubben.

c. Foreningslokalet
i. Adgang til foreningslokalet til fredagsbarerne. Der har været for meget

fri adgang til lokalet under fredagsbarerne, hvilket kan være
problematisk. Lokalet skal ikke stå åbent for alle, det er ikke det
lokalet er til.

d. Søndagsture
i. Der holdes to søndagsture i løbet af det kommende semester. En tur

til Fyn og en til Ribe. De ansvarlige blev fundet på sidste møde.
e. Instagram overtagelse af SHM i uge 9

i. En person fra SHM skal overtage Aarhus Universitets instagram i uge
9 og vil gerne poste ting fra Studenterforeningens aktiviteter.

f. Kalender for forårssemestestret
i. 2 x søndagsture (08.30-16.00): Fyn er fin (Kamilla, Trine LJ, Malte) d.

1/5. Ribe (Katrine, Trine BA) d. 6/3.
ii. Udlandstur Gdansk - 9.-14. april.
iii. 2 x Aktuel orientering bacheloropgaver (6/5) og 3. semester på

kandidat (18/3).



iv. Tartelet Torsdag - Torsdag 3/3 kl 16.
v. Filmaften - Onsdag 16/2 kl 16.30 og tirsdag den 17/5.

vi. Sommerfest/generalforsamling.
vii. Fredagsbarer.
viii. Jule/påskefrokost - 1/4

8. Hvem ligger referat op? Katrine.
9. Næste møde: Tirsdag 22/2-2022 kl 12.
10. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: kl. 13.38.


