
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
Fredag den 17 april 2020.  
  
Møde startet: 12:15.  
 
Til stede: Sanne, Charlotte, Cecilie, Lærke, Trine, Frederik, Ane-Sophie, Dorthe og Kathrine.  
 
  

1. Formalia: 
a. Referent: Ane-Sophie 
b. Ordstyrer: Sanne 

2. Godkendelse af referat: 
- Godkendt 

3. Siden sidst: 
a. Corona krise: Alle arrangementer aflyst.  

- Gdansk, der er skrevet tilbage til fonde om at vi alligevel ikke skal 
bruge pengene 

- Dem som ikke har fået penge tilbage af Erik skriver lige til ham  
- Der er stadig folk som mangler at få deres 1500,- 

- Den polske fond har skrevet og sagt at vi kan søge til september  
 

4. Generalforsamling:  
a. Vi skal finde ud af hvad vi gør her, for måske vi godt må efter den 10 maj  
b. Nødplan - så vi har en plan klar, vi behøver ikke begynde på det hele men 

bare så vi er klar på en løsning.  
c. Find en mulighed for anonym afstemning, hvis det bliver over zoom.  
d. Opstilling:  

i. Skal det være på dagen, skal man sætte det på zoom?  
ii. Der er endnu ikke nogle som har meldt at de har lyst til at stille op til 

poster i de forskellige foreninger. 
iii. udsæt generalforsamlingen til efter sommer og udsæt bestyrelses 

året, det kan i princippet godt udsættes til August.  
1. Er det er en grund til at det ligger nu eller må vi godt rykke 

det..?  
- Trine har muligvis en kasserer post til Ottar  
- Vi bør lave kampagner på Facebook i forhold til tilmelding til de 

forskellige foreninger og at vi mangler medlemmer og folk skal stille op 
til generalforsamlingen.  

- Vi kan ikke beslutte hvornår generalforsamlingen skal ligge før efter 
den 10 maj.  

- Vi kan allerede nu begynde at lave kampagner til generalforsamlingen.  
e. Dato: 
f. Zoom: 



i. Det er ikke sikkert at zoom er den bedste platform 
ii. Der findes en hjemmeside hvor man kan lave anonyme afstemninger.  
iii. enten skal man lave det om så man skal stille op dagen før ellers skal 

man lave det på dagen?  
iv.  

g. Vedtægtsændringer: 
h. NB: Vi vender tilbage til alt dette efter den 10 maj!  

5. Sommerfest: 
a. Helt aflyst eller over zoom.  
b. Vi kan ikke gøre noget før efter den 10 maj.  
c. Regeringen: alle større arrangementer og fester er aflyst hele vejen igennem 

sommeren → Men vi er ikke mere end 200 studerende men først d. 10 maj 
kan vi se videre på det.  

d. Vi kan overveje om den skal følge generalforsamlingen, og derfor også 
skubbe sommerfesten til september.  

6. Økonomisk status: 
a. Ingen kommentar. Det er stadig Erik som står med det, men Sanne har stadig 

kontakt i forhold tilbagebetalingen.  
7. Medlemsstatus: 

a. Sanne og Kathrine skal mødes en dag og snakke om det  
b. Der er ikke sket noget.  

8. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Alt stiger i pris - os Corona  
- Ingen vil være tredje formand eller kasserer, men alt står stille.  
- Men hvis vi rykker foreningsåret har folk lidt længere tid at løbe på 

- Jobformidling 
- Der er skrevet til Frederikke og Clara, der er ikke noget nyt, men Clara 

vil gerne være der og hjælpe, skulle der komme en ny. Denne forening 
mangler også nogle individer til overtagelse.  

- Dalf 
- Det blev ikke lige det her semester hvor Dalf fik hængt plakater op og 

kørt kampagner men en drejebog bliver skrevet så det er nemt at gå til 
næste semester. Der er gang i en kampagne til museerne.  

- Vedtægterne skal der kigges på i forhold til om formuleringerne.  
- Når det her semester er done, vil der være klar til alt, men dette vil 

først træder i kraft pr næste semester  
- Aktuel orientering 

- Der er ikke sket noget.  
 

- EksArk 
- Der er ikke sket noget.  
- Der bliver lagt planer for næste semester.  
- Kontakt Anders Dam Hove eller Anders Kien i forbindelse med 

Smedjen og reperationer af den.  
- Kontakt museet til start juni (de er med på trepartsaftale)  



9. Evt. 
a. Viborg Museum: Animation - facebook opslag.  

i. Kathrine er blevet kontaktet af en autist som har lavet en animation af 
Viborg kloster  

ii. Vi laver et opslag på facebook og beskrive klostret  
iii. https://www.youtube.com/watch?v=u54gGOcjQt0 

10. Der er en tidligere studerende som har kontaktet Ottar om en masse bøger, og Ottar 
siger ja tak, for det kunne vi overtage i stedet for at smide det ud. Skal der laves 
aktion, skal det deles ud.  

11. UN  
a. Hastemøde kommer i forhold til eksaminer om de skal lægges om eller ej.  
b. Er det fint med mundtlig eksamen på Zoom?  

i. Der er en blandet stemme  
ii. men man kan så måske søge dispensation og kan komme op i 

August.  
iii. De vil måske give supplerende tid så 45 min i stedet for 30  
iv. Men smart nok at sætte ekstra tid af til det,  
v. Det er ikke optimalt 
vi. Man kan overgå til en skriftlig opgave.  
vii. Alt fortsætter som normalt - men at der ikke er adgang til biblioteket er 

et kæmpe problem.  
1. Man kan skrive bogen ned i sin opgave og vise at den 

eksistere, så tages den med i hensyn.  
viii. Men der er stadig en chance for at de åbner op for biblioteket  
ix. Hvordan gør man med snyd - hvordan kan det blive retfærdigt for alle, 

men det er måske svært at tage hensyn til det hele på en gang.  
x. Der skal tages højde for at det er på zoom når der vurderes 
xi. Vi kan håbe at den 10 maj lukker de op for biblioteker igen.  
xii. Dorthe skal vende tilbage til UN inden den 20 April 
xiii. Det skal ud på de lukkede grupper på de forskellige årgange  
xiv. Dorthe laver et udkast som så bliver delt ud på de forskellige årgange.  

12. Skal der holdes zoom arrangementer fra Ottar?  
a. Man sender noget til Stenner som så ligger det op på sociale medier til 

underholdning for folket  
13. Hvem ligger referat op? 

a. Kathrine  
14. Næste møde: 

a. Vi tager den når vi kommer tættere på  
15. Rengøring af foreningslokalet: 

a. Jo det øh.  
Mødet sluttet:13:15 

https://www.youtube.com/watch?v=u54gGOcjQt0

