
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 09:12
Til stede: Malte, Cecilie, Emilie, Zenia, Iben, Jakob, Sanne, Frida, Merit, Daniel og Poul

1. Formalia:
a. Referent: Malte
b. Ordstyrer: Cecilie

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

a. Generalforsamling og sommerfest
i. Det gik fint
ii.

b. Ny bestyrelse
i.

c. Overdragelsesmøde
i. Resume til dem der ikke var der

1. Login på relevante sider
a. Drive og Mail

i. Det gør vi sidst
ii. Finde ud af SoMe og medlemsansvarlig

4. Økonomisk status:Jakob har sendt en mail til banken. De har ikke svaret
5. Medlemsstatus:

a. Ti nye medlemmer
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- intet nyt

- Jobformidling
- Intet nyt

- Dalf
- Intet nyt

- FAU
- der er blevet holdt møde med Johan omkring aktuel orientering
- Planer om at starte debatgruppen op igen fra næste uge

- Det skal ske hver tirsdag kl. 16
- laver en begivenhed i dag

- En Anders har skrevet en mail omkring fremstilling af keramik.
- FAU tager kontakt og snakker med ham om hvad man

eventuelt kan lave af aktiviteter med det
- Der skal være fokus på autenticitet

- Historisk korrekte ting
-

- SoMe
- Vi har brug for et par stykker til at styre Instagram (og Facebook)



- Facebook bliver styret af dem der arrangerer begivenheden
- Sanne, Zenia og Cecilie har styr på Instagram

7. Planlægning af arrangementer
a. Kalender

i. Filmaftener
1. To filmaftener
2. Tirsdag den 27. september kl. 16.30

a. Ansvarshavende er Malte, Merit, Jakob og Iben
b. Filmideer: En
c. kongelig affære, Indiana Jones, Imitation game,

Guldhornene (er på filmstriben)
3. Torsdag den 17. november kl. 16.30

a. Daniel, Emilie, Zenia og Iben
ii. Brætspilsaften/eftermiddage

1. mandag den 10. oktober kl. 15-18
2. kaffe, sodavand og øl
3. måske små chipsposer eller bare store i skåle

a. til seks kroner (koster 4 kr ved INCO)
4. Frida, Emilie, Daniel og Zenia

iii. Søndagsture
1. Søndag den 2. Oktober

a. Tur til Djursland
b. Der skal laves begivenhed
c. Zenia, Daniel og Jakob

2. Søndag den 6. november
a. Ide: Dybbøl og Sønderborg
b. Vi venter med ansvarlige

iv. Museumstur på Moesgaard til den nye udstilling
1. Ny udstilling åbner 11 nov. (OBS balles fødselsdag +

fredagsbar)
2. dato kommer senere (slut november eller start december)

v. Eventuel tur til andre museer med rundvisning
vi. Juleklip

1. Tirsdag den 29. november
2. Jens læser op
3. Gløgg, saftevand og æbleskiver
4. Øl og sodavand i baren
5. Julekalender i baggrunden

vii. Tartelet Torsdag
1. Vi venter til foråret

viii. Danse om juletræ?
1. Onsdag den 7. december
2. Mødes kl. 15, danser kl. 16

b. FAU
i. Debatklub
ii. Aktuel orientering

1. kunne være godt med en fredag hver måned
2. Poul har fundet to speakers



3. To oplæg af 20 minutter
iii. Mail om keramik

1. FAU tager kontakt til ham
iv. Andet?

c. Julefrokost
i. Et par stykker fra Ottar plejer at hjælpe styregruppen i gang med

planlægningen.
ii. Poul, Malte og Frida tager kontakt til 1. semester og nogle fra 3.

semester i forhold til at starte på planlægningen
iii. 3. semester skal hjælpe 1. semester. Der skal tages fat i nogen fra

sidste års planlægningshold
1. Sidste år: Stine, Eskild, Andrade, Johan, Poul.

iv. Klage omkring sangen “og de bar stadig øl ind”
1. vi tager den næste gang

d. Udlandstur
i. På næste møde, diskuteres dette.

8. Evt.
a. Nyt billede af bestyrelsen

i. det skal vi have gjort
ii. Opslag på instagram
iii. nyt coverbillede på facebook
iv. den 13. september kl. 12

b. Ansvar for medlemsliste
i. Malte

c. Mails
i. Klage over sang til julefrokost

1. Tages næste møde
d. Oprydning

i. vi skal have aftalt en oprydningsdag
e. Kalender

i. Merit laver kalenderen
ii. Malte deler den på diverse grupper

9. Hvem lægger referat op?
a. Merit

10. Næste møde: mandag den 26. september kl. 12.30
11. Rengøring af foreningslokalet:

Mødet sluttet: 11:52


