
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 10.05
Til stede: Iben, Jakob, Merit, Frida, Emilie, Sanne, Daniel, Emma og Malte

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

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

a. Filmaften
i. Det var en succes
ii. Fyldt lokale
iii. Tekniske problemer i 117, måske ikke bruge det fremover. Måske lab1

fremover?
iv. Overvejelse om to film samtidigt, hvis der er mange – to lokaler

b. Brætspilsaften
i. Gik fint, pæn mængde mennesker, der blev længe

c. Søndagstur
i. Super, lidt over middel fremmøde
ii. Lidt bilproblemer, vær sikker fremover, at begge biler er der

d. Debatklub
i. Ikke fremmøde sidste par gange, skriver ud at man gerne skal sige,

hvis man kommer, så vi ikke sidder forgæves
4. Økonomisk status:

a. Nyt om bank
i. Jakob har fået tilgang til kontoen
ii. Bestilt kort til foreningens postkasse (biblioteket?)

b. Regning fra one.com, betales senest den 12. november
i. Jakob tager sig af den i løbet af i dag

5. Medlemsstatus:
a. 5 nye medlemmer
b. Opkrævning af kontingent for dette bestyrelsesår

i. Malte kigger på reminder til kontingent og tjekker med Jakob, hvem
der har betalt

ii. Der sendes kvitteringer
iii. Vi skal til næste forår kigge på at automatisere kontingentopkrævelse

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Intet nyt
- Jobformidling

- Iben har skrevet med Rikke om at blive administrator i
facebookgruppe og får intro i, hvordan det fungerer

- Dalf



- Intet nyt
- FAU

- Der findes en dato til møde efter dette møde
- SoMe

- Lagt op ifm. arrangementer
- “Vidste du godt, at…” om særarrangementer, debat osv. i en story eller

et opslag
- Vi skal generelt være ude i bedre tid

- Lave begivenhed med det samme, når datoen aftales
- Opdatere med nærmere info 1 uge og 1 dag før
- Tjek, at instagram og facebook er koblede

7. Arrangementer
a. Søndagstur udsat

i. Gik galt, fordi ingen var ansvarspersoner
ii. Vi kan ikke nå det i år, da der sker meget i december, så vi tager den

næste år
iii. Slut januar

1. Tilbage-fra-ferie-tur
2. 22. - 25. januar
3. Ansvarsholder: Malte, Emilie, Daniel

b. Filmaften den 17. november
i. Begivenhed kommer i dag
ii. Ideer: die hard, pyrus, alene hjemme
iii. Emilie køber ind

c. Juleklip den 29. november
i. Æbleskiver, pebernødder, gløgg, saft
ii. Karton, sakse, lim, papir
iii. Ansvarsholdere: Jakob, Malte, Emma, Emilie
iv. Kontakt Jens ift. hans årlige oplæsning
v. Skriv ud omkring det efter filmaftenspåmindelsen (evt. allerede

imorgen?)
vi. INGEN TINKA
vii. Der er møde i morgen formiddag for at få det organiseret

d. Julefrokost d. 9. december
i. Der er styr på det

e. Jul i den gamle by 7. december
i. 15:30
ii. Ikke tvang til at danse rundt om træet
iii. Plan at gå ind og julehygge
iv. Ansvarsholder / Dukker op: Daniel, Iben
v. Emilie og Emma laver begivenheden i morgen

f. Generelt om arrangementer
i. Dele begivenheder på semestergrupper
ii. Være ude i god tid
iii. Altid have ansvarsholder på
iv. Husk også at skrive på engelsk

g. Idé til arrangement næste semester: nat på museet i den gamle by om
sommeren



8. Evt.
a. Tage tema om mail-kontoer op en gang i fremtiden
b. Foreningsmøde på Moesgaard

i. Doodle siger, at sandsynlig dato kunne være 23. nov 10-12 eller 30.
nov 10-12 eller 13-15

1. Eller 24. nov 10-12 eller 13-15
ii. Møde om at få ansigt på foreningerne på campus
iii. Malte og Frida, plus 1-2 ekstra, møder op

c. Artsrådet julefrokost
i. Foreninger på arts inviteret til julefrokost. Op til 2 per forening
ii. 29. november (den dag, der er juleklip)
iii. Man kan gøre det, hvis man har lyst, men ikke noget, vi aftaler fælles

1. Se mailen på info-ottar
d. Nogle der vil starte smedjen op igen

i. Tages op på næste FAU-møde, sammen med keramik og aktuel
orientering

e. Emma kommer på drev mm.
9. Hvem lægger referat op?

a. Merit
10. Næste møde

a. 8. december kl. 10-11:30
b. Samle op på halvåret, der gik
c. Lave kalender for næste semester (sæt god tid af, og hav kage og kaffe med)

11. Rengøring af foreningslokalet: Malte fejer
Mødet sluttet: 11.20


