
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
19 august 2020 
  
Møde startet: 19:00 
Til stede: Frederik, Lærke, Kathrine, Charlotte, Cecilie, Ane-Sophie, Trine, Sanne 
  

1. Formalia: Referent: Ane 
2. Godkendelse af referat:  

a. Yes 
3. Siden sidst: 

a. Ingenting.  
4. Generalforsamling 

a. vi skal have fundet en dato, men corona er blusset op, så vi prøver at sætte 
en dato sidst i september  

b. Cecilie, vi bør bare sætte en dato slut september, da vi skal have skift, ellers 
kan der ikke planlægges et nyt semester, så dato skal fastsættes.  

c. Frederik: det nye semester, skal de nye studerende kunne få lov at stille op 
og stemme?  

i. Er de med i Ottar må de og har de mod på at stille op, så skal de have 
lov, kathrine stiller op som formand.  

ii. 3. semester ved heller ikke rigtig noget om ottar 
d. Dato  

i. 11 september 
1. Man skal melde ud 21 dage før mødet, hvilket betyder at dette 

skal gøres inden på fredag. 
2. Meld ud fra start af at det er muligt at det bliver en online 

begivenhed  
 

ii. Afstemninger anonymt på nettet - Stenner har styr på det 
iii. Planen er at lave det fysisk men en online version vil blive opstillet på 

sidelinjen.  
iv. offentliggørelse af begivenhed 

1. Vi skal have fat i Rainer for at få tilladelse til begivenhed.  
a. Kathrine skriver til Rainer  
b. Cecilie ligger en begivenhed op  
c. Cecilie og Kathrine sender mail ud til alle medlemmer 

omkring generalforsamling 
d. Cecilie udtænker en plan til reklame, Mette-Louise har 

lavet noget der skal omdannes..?  
2. Kathrine, snakker om Ottar og generalforsamling i 

studiestartsugen  
 
  



5. Sommerfest 
a. Aflyst 

6. Arrangementer:  
a. Hekse Museum Ribe.  
b. aflyst 

7. Økonomisk status:  
a. Ingen økonomisk status forekommer.  
b. Erik har stadig ansvaret.  

8. Medlemsstatus: 
a. Der er ingen som betaler, rykkere er aldrig blevet sendt ud og vi kan ikke gøre 

det nu. Men det vil ske i næste omgang da over 30 mangler indbetaling.  
b. “vi betragter jer ikke længere som medlem, ønsker de at ændre dette betal 

det i skylder”.  
9. Nyt fra udvalgene 

- Arken 
- Ny kasser og formand  

- Jobformidling 
- Ny reklame  

- Dalf 
- Intet nyt 

- Aktuel orientering 
- Intet nyt 

- EksArk 
- Intet nyt 

10. Evt. 
a. Nej 

11. Hvem ligger referat op? 
a. Kathrine  

12. Næste møde: 
13. Rengøring af foreningslokalet: 

Mødet sluttet: kl. 19.25 


