
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 12. feb. 2021 kl. 10.09 
Til stede: Niels, Katrine, Kamilla, Rikke, Frederik, Kristine, Trine. 
  

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

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

a. Hvad skal vi finde på? 
b. Landet er lukket ned, og kommer til at være det i et stykke tid. Vi skal i 

OTTAR finde på ting at lave, selvom vi ikke kan være til stede fysisk.  
c. Vi skal være mere tilstede på vores Sociale Medier. Vi skal have relevante 

opslag, både arkæologisk samt ‘sjovere’ opslag, for at nå ud til folk. 
Bestyrelsesmedlemmer kan lægge billeder op fra undervisning.  

d. Vi skal have delt ud på de andre semestre, så de også kan vise, hvad de 
laver.  

e. Ideer til aktiviteter på SoMe:  
i. Quiz på Zoom. Evt. præmier fra OTTAR, medlemskab, mulepose osv.  
ii. AO skal i gang.  

f. Vi skal have sat gang i noget, så vi også når ud til den nyeste årgang.  
g. Vi skal overveje om medlemskab skal være en præmie, da det mere skal 

være en selvfølge, at man er medlem. Vi kan evt. lave et samarbejde med 
Arken i forhold til dette.  

h. Man kan lave en kombination med Arken i forhold til virtuel fredagsbar. Dette 
kan kombineres med en quiz, evt. over Kahoot eller traditionel quiz.  

i. Banko er også en mulighed.  
j. Problemet med en traditionel quiz er, at folk kan snyde. Vi skal derfor 

overveje, om dette er et godt format til det. Fordelen er, at folk kan være 
sammen med ‘smittekæde’ hvor kahoot kan være mere tidsstressende.  

k. Vi kan lave det til en fast aktivitet, som kommer i forbindelse med fredagsbar. 
Her vil der dog komme mere arbejde i det, hvorfor vi skal overveje om det er 
OTTAR eller Arken der står for det - eller begge.  

l. Det giver mening det er et samarbejde, men at Arken er hovednavn på det, 
da alle (også ikke OTTAR medlemmer) skal kunne deltage. Ottar skal dog 
være med ind over, hvis vi skal sponsorere præmier.  

m. Vi kan starte ud med at lave det én gang, for at se om der er opbakning til det 
og hvor meget arbejde der er i det. Hvis det går godt, kan vi derefter se på, 
om det skal gøres igen.  

n. Hvis ikke det skal være en fast ting, skal vi overveje, om der skal være andre 
tiltag, så vi stadig kan få gang i en form for studiemiljø.  



o. Julefrokost-zoom-hygge gik godt, og det virkede til, at der var opbakning til 
dette arrangement. Derfor er det sandsynligt, at folk ønsker at fastholde 
denne mulighed for at kunne ‘snakke’ sammen.  

i. Vi kan overveje, om vi vil lave lignende til påske.  
4. Økonomisk status: 

a. Vi har fået tilsendt forkerte dankort af banken, og hverken Arken eller Ottar 
kan derfor gøre brug af det. Kamilla er på Moesgaard jævnligt, og tjekker om 
der kommer post.  

b. Vi mangler ikke penge i OTTAR, og skal derfor overveje at lave aktiviteter, 
der gerne må koste penge når vi åbner op igen.  

c. Skal vi overveje, om der skal være gratis medlemskab et år, eftersom der ikke 
er blevet lavet mange arrangementer dette år.  

i. Der skal være nogle frynsegoder i at være medlem i OTTAR - én af 
dem kan være, at give gratis medlemskab næste år.  

ii. Vi kan overveje at give folk en mulighed for at få deres kontingent 
tilbage, for at de selv skal overveje om de vil lade dem stå for at støtte 
os.  

iii. Man kan overveje, om det skal være halvdelen af kontingentet, da vi 
også har generelle økonomiske omkostninger.  

iv. Hele bestyrelsen har summet over det, og umiddelbart er der ikke 
stemning for, at medlemmerne skal have kontingent tilbage. Vi kan 
dog overveje at tage snakken senere, når vi ved hvornår der bliver 
åbnet igen.  

5. Medlemsstatus: 
a. Ingen nye medlemmer.  

6. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Arken havde møde i tirsdag, hvor de snakkede om i samarbejde med 
Barbaren at søge fonde til nye højtalere og bordfodbold bord.  

- Arken snakkede ikke om at lave nogle online alternativer, men er 
friske på en samarbejde mellem OTTAR og Arken.  

- Forslag til, at Arken kan række ud til deres medlemmer for at høre om 
nogle har inspiration til, hvad der kan laves.  

- Jobformidling 
- Der er ikke sket noget nyt siden sidst.  
- Der skal ske en overdragelse, da Rikke skal mere ind over. Rikke, 

Frederik og Nicolai laver et møde, hvor de kan tage den internt. 
- Dalf 

- Der er ikke sket noget nyt siden sidst.  
- Aktuel orientering 

- Frederik havde kontakt til undervisergangen på sidste semester og 
lavede forarbejde til dette semester. Frederik føler sig dog ikke tryg 
ved at køre det som et online format, og har derfor holdt tilbage på 
dette.  

- Der var planlagt et paneldebat til at afslutte semesteret, hvor nogle 
undervisere skulle deltage.  

- Forslag til, at aktuel orientering skal op at køre online så hurtigt som 
muligt.  



- Det er måske muligt at få folk udefra til at holde oplæg, da der ikke 
skal overvejes transport.  

- Frederik har stået meget med AO alene. Bestyrelsen ønsker derfor, at 
finde en dato næste bestyrelsesmøde, hvor Nicolai har mulighed for at 
deltage, for at høre, hvilke muligheder han har for at bidrage i dette 
semester.  

- Man kan overveje at tage fat i KU, for at høre om nogle af dem ville 
holde oplæg.  

- Da AO er et af de eneste arrangementer vi kan køre nu, kan hele 
bestyrelsen hjælpe til og give en hånd med for at få det op at køre 
dette semester.  

- Vi planlægger et møde i næste uge, hvor Nicolai kan deltage og hvor 
hele bestyrelsen kan deltage, så alle kan bidrage med forslag til AO.  

- EksArk 
- Vi har ikke fået opdatering fra Toke. Vi kan høre Toke ønsker at 

deltage i møde næste uge.  
7. Evt. 

a. SoMe 
i. Officielt er Kamilla SoMe ansvarlig, men da det er denne platform vi 

kan anvende lige nu, skal dette også være en fælles bestyrelses ting. 
Det tager tid og derfor er det ikke blot Kamilla, der skal stå for dette.  

ii. Forslag til aktivitet:  
1. Take-over på instragram fra forskellige personer - både 

studerende fra forskellige semestre samt undervisere/PhD, 
evt. James Dodd.  

2. Fast indslag: Ugens Balletip. Grauballe er hovedfigur og han 
kommer med et tip én gang om ugen. Dette kan være 
studierelevant - hvordan får man det bedste ud af sin 
studiedag. Arkæologitip, bogtip, OTTAR-tip osvosvosv.  

3. Når vi skal på udgravning, kan vi være gode til at lægge noget 
op. Her kan vi lave en kombination med 2. semester, så der 
kan komme noget ud fra alle udgravninger.  

iii. Vi skal have lagt en plan for, hvad der skal komme ud, ideer til 
takeover og tips, der kan komme op. Evt. et SoMe udvalg.  

iv. Kamille, Kristine, Katrine og Trine tager et møde og lægger en plan. 
Der bliver lavet et dokument i OTTARs drev, så alle kan smide ideer 
ind.  

8. Hvem ligger referat op?  
a. Katrine  

9. Næste møde:Torsdag d. 18 eller fredag d. 19 kl. 9. - vi afventer svar fra Nicolai.  
10. Rengøring af foreningslokalet: 

Mødet sluttet: kl. 11:47 
 
 


