
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
Onsdag den 13 november 2019.  
  
Møde startet: 15:07 
Til stede: Trine, Mette-Louise, Sanne, Cecilie Stenner, Charlotte, Kathrine og Frederik.  
  

1. Formalia: 
a. Referent: Mette-Louise 
b. Ordstyrer: Cecilie Stenner.  

2. Godkendelse af referat: 
a. Godkendt 

3. Siden sidst: 
a. Netposer.  

i. Hentede Erik, som også fik en pose som tak for hjælpen med at hente. 
ii. Cecilie laver reklame. 
iii. Salg (35 kr. for pose, T-shirt 85 kr.), spørger arken om det måske til 

Balles fødselsdag den 22.11.2019 
4. Vikingetræf adgang.  

a. Intet nyt 
5. Gdansk tur i påsken: 

a. Lærke og Kathrine arbejder på det. 
b. Søger fonde fra en polsk studiefond. 
c. Tager bilerne med (betaler forsikring). 
d. 4.-9. april 
e. Betaling bliver 1500 kr. pr. næse, hvis vi får fondene kommer der 

tilbagebetaling, det bliver muligt med kvote betaling. 
f. 21 pladser 
g. Se detaljer i bilag under Gdansk mappen i arbejdsdokument mappen.  

6. Gardin til foreningslokalet. 
a. Erik har købt skinner og Ane-Sophie hjælper med at sy gardiner 

7. Gammel Estrup turen: 
a. Styr på det 
b. Mette-Louise ligger begivenhed op med program 

8. Hyggeaften for Gotlandsfolket: 
a. Privat arrangement. 
b. Kathrine står for det. 

9. Hyggeaften for bestyrelsen: 
a. I morgen, mad kl 18.  

10. Økonomisk status: 
a. Sanne ved intet om økonomien endnu → arrangerer julefrokost og får ikke 

dankortet. 
11. Medlemsstatus: 

a. 4 nye medlemmer.  



12. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Bevillinger og lovlig musik er der ved at komme styr på. 
- Samarbejder med Barbaren. 
- Kontantløs bar fungerer. 

- Jobformidling 
- Ikke til stede. 

- Dalf 
- Vi har haft skype-møde med forhistorisk København. 
- Super søde og åbne. 
- Vi laver fælles udspil til kampagne i det nye år (museerne må ikke 

ansætte gratis hjælp, og studerende må ikke tage imod). 
- København ville gerne have mere samarbejde med Ottar på tværs. 

- Aktuel orientering 
- Det går fint. 
- Planlægger næste semester. 

- EksArk 
- Skulle holde oplæg, men der opstod sygdom, bliver i stedet den 27.11 
- Penge? Frederik er blevet informeret om at der ikke er penge fra 

Ottar. 
- Skal bruge penge til remedier. 
- Lav en ansøgning, indkøbsseddel og budgetliste 
- Vil tingene blive stjålet? Vi forsøger at købe noget og holder øje med 

det. 
- Lave en nørkleri klub igen.  

13. Evt. 
a. Koda.  

i. Musik skal IKKE betales til julefrokost.  
ii. https://uncovermusic.dk/om-koda/ → Her står det! 

b. Pavillon 
i. Den er væk??? 

c. Julefrokost:  
i. Der er nogle der er kede af at SHM ikke er inviteret.  

1. Rygter om at vi udelukker dele af studiet 
2. Mange kunne godt tænke sig at SHM kom med 
3. SHM takkede selv nej og holder deres egen 

ii. Der skal sendes en officielt invitation til afdelingens undervisere, 
emeritus osv. og hænge posters op på underviser gangen, i køkkener 
over kaffemaskinen.  

1. Underviserne ved ikke der er julefrokost. Der skal posters op. 
2. De er ved at få posters op i køkkener og skærme 
3. Send invitationer til undervisere 

a. Charlotte sender invitation 
iii. Ta’ tøj. 

1. Skal vi indkøbe ta’ tøj, som Ottar har fast til både julefrokost, 
sommerfest osv. osv.  

https://uncovermusic.dk/om-koda/


a. Køb det i en genbrug.  
d. Kalender til foreningslokalet:  

i. Lokalebooking? 
1. Sætte en seddel op om booking 
2. Skal lige vedtages med barbaren 

e. Tage kontakt til åbne udgravninger i sommermåneder? 
i. Frederik og Trine har snakket med Magdalena om udgravninger i 

udlandet for udenlandske museer. 
ii. Lave et miljø hvor folk tør spørge underviserne om hjælp til at finde 

udgravning. 
14. Hvem ligger referat op? 

a. Kathrine.  
15. Næste møde: 

a. Onsdag den 4 december kl 12:30.  
16. Rengøring af foreningslokalet: 

Mødet sluttet: 


