
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 18. feb. 2021 
Til stede: Niels, Frederik, Trine, Katrine, Rikke, Toke, Kamilla, Kristine  
  

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

2. Godkendelse af referat: Lagt op og godkendt. 
3. Siden sidst: 

a. Quiz med Arken 
i. Udvalget havde møde i mandags. Der blev fastsat datoer og 

arrangeret tovholdere. OTTAR har indvending mod budget på 
præmier. Det foreslås i stedet for, at der bruges OTTAR merch og et 
par øl oven i. Der er enighed om, at det er en god løsning med merch 
og færre øl, det gælder alligevel om at være med og have det sjovt og 
ikke at vinde præmier. Kun førstepræmie med merch og så et par øl. 
Spørgsmål om det er muligt at give præmier til et helt hold, fx 5 stk 
merch og 5 øl? Så skulle 5-mands hold være max (også i forhold til 
restriktioner).  

ii. Hvilken økonomisk rolle har merch? Vi mener, at de er betalt for i de 
sidste bestyrelsesår, så skal der indkræves betaling for dem, eller er 
det okay at give dem ud til fx quiz? Niels mener, at de skal sælges, så 
værdien af dem kan komme tilbage til OTTAR. Ellers skal OTTAR 
købe dem, fordi posten for merch ellers kommer i minus. Men skal 
præmierne nødvendigvis være så omfangsrige? Det er et 
arrangement, som folk skal have det hyggeligt og sjovt til, så fokus er 
ikke på præmierne.  

iii. Hvem skal sponsorere, OTTAR eller Arken? En lille præmie fra 
OTTARs side for at støtte lidt op om Arken.  

iv. Vedtages med præmie til første quiz fredag den 26/2: to øl. Evt. 
lodtrækning om en T-shirt eller en mulepose. 

4. Økonomisk status: 
a. Det er det samme som sidst, der er penge foreningen kan bruge. Rikke tager 

fat i banken og får rykket på det sidste.  
5. Medlemsstatus:  

a. Det samme. 
6. Nyt fra udvalgene 

- Arken 
- Intet nyt. Der bliver stillet et spørgsmål om, hvorvidt Arkens 

medlemmer også er medlem af OTTAR. Kristine vil checke op på det. 
Arken opfordres til at bruge sine medlemmer.  

- Jobformidling 



- Trine har kigget vedtægterne igennem, og der er mulighed for 
ændringer i repræsentanter. Nicolai har trukket sig. Frederik har også 
trukket sig. Rikke overtager styringen af projektet med bistand fra 
Katrine og Kamilla. Den tidligere snak om interessekonflikt mellem 
Rikkes rolle i DALF og Jobformidlingen ses ikke som et problem. 
Rikke kan både være med i DALF og Jobformidlingen. Forslag om at 
Rikke, Katrine og Kamilla sætter sig sammen og får startet 
facebook-gruppen op, selvom der ikke er så meget aktivitet hos 
museerne pga. corona. OTTAR medlemmerne inviteres (både på 
facebook og på mail), et introduktionsopslag laves og en mail sendes 
ud til museerne. I næste MAF nyhedsbrev skal der reklameres for 
facebook-gruppen. Informationerne ændres til job@ottar.dk og Rikkes 
telefonnummer.  

- Dalf 
- Ikke noget nyt. Hvis nogen får tilbud om ubetalt arbejde, skal det 

gerne sendes videre til DALF.  
- Aktuel orientering 

- Nicolai har trukket sig. Alle hjælper til. Der er opstart fra 12. marts og 
derefter hver 2. uge fremad. Det køres online, indtil universitetet 
melder ud, at det igen kan foregå fysisk. Frederik forslår at kontakte 
PhD-studerende, bachelor opgaver eller evt. folk der har været i 
praktik.  

- Der er ikke nogen plan for dette semester, så det skal på plads nu. 
Frederik har brug for en Zoom ansvarlig, en der kan holde øje med 
spørgsmål og er kontakt mellem spørgsmålstillere og foredragsholder.  

- Forslås direkte kontakt fra AO og til oplægsholderen, så mellemled 
undgås. Ved kontakt kør det målrettet og præsenter formatet og hvilke 
datoer der er i spil osv. Gør det over mail så det bliver mere 
professionelt og mindst “tidsspildende” for både AO og kontaktet 
person. 

- Vi får lavet en plan nu, nu hvor mødet er planlagt til et langt møde. Der 
laves et dokument inde under OTTARs drev, så alle medlemmer kan 
få adgang til det.  

- Første AO den 12. marts? Brug den kommende uge til at finde 
oplægsholdere og så vente med at udmelde det offentligt, indtil at 
oplægsholderne er på plads. Måske det første AO med bachelor 
oplæg.  

- Frederik og Kamilla holder et møde omkring det praktiske. 
- AO er en mulighed for studerende for at øve sig i at holde oplæg. 

Frederik oplevede tøvende studerende det sidste semester, men 
bakker op om ideen, så vidt det kan lade sig gøre. Måske skal det 
prøves på at ændre kulturen omkring AO, så studerende føler sig 
mere tiltrukket af det. Det forslås, at AO sender dette budskab ud på 
sociale medier. 

- Oplægsholdere diskuteres nu. Bachelor-oplægsholdere kan kontaktes 
via Arkæologi 2018 gruppen. Forslag: Charlotte Brühne om rejselegat 
og praktik/speciale, KU om BA/speciale/udgravning generelt en 
kontaktflade, DALF (helst om noget tid). 

mailto:job@ottar.dk


- EksArk 
- Toke er her. Toke har snakket med med sine medstuderende om en 

flintworkshop med en gåtur på stranden for at finde flint/snakke om 
det, flintworkshop og til sidst tegneworkshop. Corona spænder ben for 
det lige nu. Man kan evt. låne AU-bilen og tage på tur ud og finde flint. 
Snakker med Tom Birch og Shumon omkring hjælp til instruktion. De 
tager fat i os, hvis de får hjælp eller økonomisk støtte.  

7. Evt. 
a. Nyhedsbrev 

i. Det er lovet vores alumnier at udkomme med et nyhedsbrev. Selvom 
der ikke er sket det store pga. corona, er det stadig en god ide at 
sende det ud.  

ii. Niels arbejder på et kort nyhedsbrev med deadline engang i marts. 
Han kontakter de resterende medlemmer, hvis han har brug for hjælp 
og billeder. 

iii. Fremadrettet en strategi, hvor der skrives et notat efter hvert 
arrangement, så det bliver nemmere at samle sammen. Måske et 
nyhedsbrev i hvert semester? 

b. SoMe? 
i. SoMe møde i morgen (d. 19/2) for tovholderne. 
ii. Balle-tip er kommet op som dokument på drevet, hvor man kan 

komme med forslag. Alt er velkomment 
8. Hvem ligger referat op? Katrine 
9. Næste møde: Torsdag den 4/3-2021 kl. 9.00 
10. Rengøring af foreningslokalet: Ikke aktuelt  

 
Mødet sluttet: 
11.15 
 


