
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 14:06
Til stede: Niels, Rikke GG, Katrine, Kamilla, Malte, Trine og Mads

1. Formalia:
a. Referent: Kamilla
b. Ordstyrer: Trine LJ

2. Godkendelse af referat: Ja, det er godkendt.
3. Siden sidst:

a. Søndagstur til Fyn: Det gik godt med ni deltagere. Det hjalp, at vi havde sat
ekstra tid af til aktiviteter, så der ikke skulle stresses rundt efter en tidsplan.
Måske skal opsamlingsstederne revurderes i forhold til, at vi bruger meget tid
på opsamling i nobelparken. Det kan tages op ved planlægningen af de
kommende ture.

4. Økonomisk status:
a. Intet nyt, Rikke er fraværende.
b. Der kan ikke fås en kvittering fra hotellet i Gdansk til aktivitetspuljen, der skal

bruge kvitteringer. Men der kan snakkes med AnneMette om en løsning. Hvis
det ikke kan lade sig gøre, kan budgettet stadig dække regningen og fonden
dække de andre udgifter.

5. Medlemsstatus:
a. Ikke nye medlemmer, men ellers mange medlemmer.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Arken har fundet to nye medlemmer til at overtage Mads’ og Paaschs
plads som forpersoner; Katrine og Alex.

- De bestiller alkohol til sommerfesten.
- Jobformidling

- Intet nyt.
- Dalf

- Intet nyt.
- Aktuel orientering

- Intet nyt. Der arbejdes på at få udvalgene AO og EksArk nedlagt eller
slået sammen til generalforsamlingen.

- EksArk
- Intet nyt, se ovenstående punkt.

- SoMe
- Skal der laves promovering for nye bestyrelsesmedlemmer og næste

bestyrelsesmøde på de sociale medier?
- Udgravningsopdatering fra de forskellige udgravninger? Vi kontakter

en person på hver udgravningshold på forhånd, som kan sende
billeder og en opdatering til Ottar, der så selv slår det op. Trine og
Kamilla kontakter de forskellige hold og laver aftaler. Ét



opslag/postkort fra hvert hold, kort og godt, med link til deres egne
facebook-sider.

7. Arrangementer
a. Filmaften

i. Film foreslået: National Treasure og Mumien. Det bliver National
Treasure. Fra bestyrelsen kommer Katrine, Rikke og Kamilla. Katrine
laver begivenhed. Der er sodavand, som folk kan købe, og så skal der
købes popcorn og slik af Kamilla og Katrine.

b. Sommerfest og generalforsamling
i. Datoen er rykket til torsdag den 30. juni, så alle hold er færdige med

eksamen. Der skal oprettes en begivenhed på facebook, og der skal
tovholdere på. Mads er tovholder for Arken, Rikke GG og Malte er
hoved-tovholder for Ottar.  Vi skal overveje at søge penge ved
aktivitetsfonden.

ii. Der skal laves en Nem-tilmeld, hvor folk melder sig til spisning. Ottar
medlemmer kommer med gratis. Vi overvejer at leje en pølse/burger
vogn, og ellers kører vi samme strategi som sidst, hvor vi selv køber
ind og står for maden. Hvis man lejer vognen, betaler folk selv for
maden. Hvis Ottar-medlemmer stadig skulle have en fordel, så kunne
man servere øl og sodavand til generalforsamlingen, også for at lokke
flere til. Rikke GG og Malte undersøger mulighederne.

iii. Bus til festen gør Nem-tilmeld nødvendigt lige meget hvad.
iv. Mads booker kantinen og baren fra kl 15-02 og et klasselokale til

generalforsamlingen.

8. Evt.
a. Bestyrelse næste år

i. Lige inden mødet var der 2-3 stykker fra 2. semester, der var
interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet. Derfor er det værd
at overveje planlægning af næste møde, til når de er hjemme igen fra
udgravning i uge 25.

ii. Nuværende medlemmer der bliver er Malte, og måske Trine, Katrine
og Rikke GG, hvis det bliver nødvendigt. Om andet er de i hvert fald til
rådighed til at hjælpe en ny bestyrelse videre. Trine LJ og Rikke TP
stiller op igen til DALF.

iii. Der kan laves reklame for nye medlemmer, og at vi mangler
medlemmer på vores SoMe. Måske bestyrelses-medlem portrætter,
der kan fortælle om bestyrelsesarbejdet og tydeliggøre, hvem det er,
så man kan komme og snakke med om det. Dette kræver en plan for
SoMe, så alle de kommende SoMe-opslag passer ind. De skal slåes
op på både Facebook og Instagram, portrætterne bliver af Malte og
Trine LJ. Kamilla står for det og starter i slutningen af uge 20.

iv. Alle promoter bestyrelsen udadtil og gerne på flere årgange. Jo større
bestyrelse, jo bedre.

v. Der skal findes en kandidat til kassererposten, som kan læres op og
overdrages ansvar til i løbet af sommerferien.

b. How-to bestyrelse



i. Vi har et dokument til den næste bestyrelse, som beskriver, hvad
bestyrelsesarbejdet går ud på, og det skal opdateres. Kamilla
opdaterer dokumentet.

ii. Trine LJ opdaterer hjemmesiden og indkalder til generalforsamling.
iii. Bestyrelseshygge. Vi skal holde hyggedag inden generalforsamlingen.

Der er foreslået minigolf og spisning bagefter den 25/5. Afgang fra
Moesgaard kl 16.30 og ellers hygge derefter.

9. Hvem ligger referat op?
a. Katrine

10. Næste møde: 21/5 kl. 9.00 - med morgenmad.
11. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: kl 15.41.


