
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 12.37
Til stede: Kamilla, Rikke GG, Rikke TP, Niels, Trine LJ, Sidsel, Trine BA, Malte

1. Formalia:
a. Referent: Trine LJ
b. Ordstyrer: Rikke TP

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

a. Søndagstur til Ribe
i. Søndagsturen til Ribe forløb rigtig godt. Vi kunne nøjedes med at

bruge to biler på turen. Der var 16 på turen, blandet på årgange.
Turen blev vist godt på Instagram.

ii. Anne-Mette har kontaktet os med nogle problemer i forhold til, at bilen
vi lånte fra Nobelparken er blevet tanket for 400 kr efterfølgende, hvor
det var os der i kalenderen står til at have lånt bilen sidst. Vi endte
med ikke at bruge bilen og har skrevet dette til AM - hun finder ud af
det herfra.

b. Tartelettorsdag
i. Det gik rigtig fint. Udover to, kom alle der havde meldt sig til. Tia

lavede instagram, der kom på AUs hjemmeside - godt med
eksponering. Det passede i mængde af tarteletter og deltagere. Der
kunne godt have været flere deltagende, men begivenheden blev
også meldt lidt sent ud. Dette skal vi overveje til fremtiden, så vi
husker at få den ud i god tid.

4. Økonomisk status:
a. Vi har ikke fået pengene fra Marcello endnu, vi skal lige have fat i Leanne i

forhold til dette. Jens tjekker op på, om Arken har fået det rigtige beløb, da de
har fået pengene.

b. Trine skriver en mail til Leanne.
5. Medlemsstatus:

a. Trine og Rikke har gennemgået medlemmer og betalinger og tjekket, at
medlemslisten stemmer.

b. Vi har nu 82 betalende medlemmer.
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- Der er ikke noget nyt.

- Jobformidling
- Ikke noget nyt.

- Dalf
- Mike (KÆMPE TAK) har lavet et Dalf logo.
- Vi har plakater hængende ude på Moesgaard, som måske skal

opdateres på et tidspunkt, hvor Dalf logo kan komme på.



- Vi laver et klippekort til Mike på 5 øl til arken som tak for hjælpen.
- København - Dalfudvalget har flere arbejdsopgaver, der skal laves

sammen, bl.a. generalforsamling og vedtægtsændringer. Det vil derfor
være fedt at tage en tur til København. Vi snakkede i starten om at
lave en tur for medlemmerne, men vores kalender for dette semester
er i forvejen meget pakket.

- Dalf udvalget finder en dato og melder ud til de respektive bestyrelser.
- Aktuel orientering

- Kamilla har kontaktet nogle, som dog ikke har meldt tilbage endnu.
- Datoen er d. 1 april.
- De mulige oplægsholdere er kontaktet i dag; Kisum kan sandsynligvis

ikke. Frida er spurgt, hun har været i den Gamle By. Vi kan evt. også
spørge Svante eller Nicolai, der har været på afdelingen.

- EksArk
- Niels har snakket med Toke. Der sker ikke så meget for tiden og Toke

synes det er svært at holde kørende, da der ikke sker noget, når han
forsøger at sætte det i gang. Toke vil rigtig gerne, men han ved ikke,
hvad han skal gøre herfra.

- Der bliver snakket i bestyrelsen om, at EksArk ikke længere skulle
være et underudvalg i Ottar, da vi i forvejen laver mange gode
aktiviteter i Ottar for medlemmerne og kan lægge arrangementer af
den slags ind under Ottar. Der er ikke et miljø på Moesgaard, der
brænder meget for arbejdet i EksArk, og det har der ikke været længe,
hvorfor der aldrig kommer noget i gang.

- EksArk kan evt. lægges under Aktuel Orientering, da formatet passer
fint dertil.

- Faglig udvalg med EksArk og Aktuel Orientering og Sociale
arrangementer med de resterende. I så fald kunne det være aktuelt at
ændre navnet på EksArk og Aktuel Orientering, der henvender sig på,
at dette er de faglige arrangementer i Ottar.

- SoMe
- Det kører fint.
- Arken har fået deres egen instagram, hvilket er virkelig positivt.
- Efter corona har vi fået udviklet vores Sociale Medier til blot at

omhandle vores arrangementer med både reklame og opslag fra
begivenhederne. Dette fungerer rigtig godt.

7. Arrangementer
a. Gdansk

i. Begivenheden for Gdansk er lagt op efter store overvejelser omkring,
hvorvidt vi skal afsted i forhold til krigen i Ukraine. Endelig afgørelse
skal gøres inden d. 3. april, hvor vi skal betale for bookingerne af
hotelværelse. Bestyrelsen har diskuteret de forskellige aspekter frem
og tilbage, hvor Udenrigsministerets rejsevejledninger er inddraget,
som afspejler, at der ikke er nogle problematikker med at tage afsted.
For bestyrelsen gælder et større moralsk aspekt med at tage afsted
mht. flygtningesituationen. Gdansk er en studietur og vi tager afsted
som betalende, hvilket også er et aspekt til gavn for Polen.



ii. Forinden turen skal vi sikre at have telefonnummer til ambassaden
klar, være skrevet på danskerlisten og have bilerne tanket hver aften.

b. Søndagstur til Fyn
i. Kamilla, Malte og Trine LJ står for at arrangere turen og går i gang

med planlægning snarest.
ii. Vær opmærksom på, at der generelt altid skal være ekstra med

køretilladelse, så vi sikrer, at vi ikke står i problemer, hvis der skulle
komme sygemelding eller andet.

iii. Der er spørgsmål til, om vi har en fast pris for deltagere, der ikke er
medlem af Ottar, men det har vi ikke. Der bliver foreslået 50kr fast på
søndagsturene for ikke betalende medlemmer.

c. Påskefrokost
i. Det spiller.

d. Tur til udgravning
i. Martin Sejr Nielsen (CC Lars Krantz Larsen) fra Moesgaard har

svaret, at han gerne vil holde et møde. Kalenderen er rimelig fyldt i
dette semester, men vi kan høre ham, om der vil være mulighed for
det i sommerferien eller i september.

8. Evt.
a. Der kommer sommetider nogle ting fra vores personlige drev ind på Ottars

drev. Vi er ikke helt sikre på, hvorfor dette sker, men det skal vi selvfølgelig
være opmærksomme på.

9. Hvem lægger referat op?
a. Trine

10. Næste møde:
a. Onsdag d. 6/4 kl. 13.30

11. Rengøring af foreningslokalet: Alle
Mødet sluttet: 14.54.


