
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 19 maj 2020.  
  
Møde startet: 12:10 
Til stede: Sanne, Lærke, Cecilie, Charlotte, Dorthe, Trine, Kathrine, Frederik, Mette-Louise, 
Ane-Sophie 
 
 
  

1. Formalia:  
a. Referent: Frederik 
b. Ordstyrer: Cecilie 

2. Godkendelse af referat:  
a. Ja 

3. Siden sidst: 
- Der ikke sket så meget.  

4. Generalforsamling: 
- Enten skal den rykkes til sep. eller så skal Ranier give tillades til at kun 50 

medlemmer må møde op til generalforsamling.  
- Der virker meget besværligt at skulle arranger de digitale muligheder for at 

køre en afstemning, som overholder vedtægterne 
- Det virker mere ansvarligt at udskyde generalforsamlingen til sep.  
- Der skal være en plan A og plan B.  
- Da vores forening er frivillig, er reglerne nok anderledes → vi må tjekke op på 

det  
Plan A: september, Plan B: Online > Plan A: Udskyd til september, hvis det 
overholder vedtægterne 

- > Plan B: Hold en digital afstemming  
- VI RYKKER GENERALFORSAMLING TIL SEPTEMBER 

5. Økonomisk status: 
- Status er samme som sidst 
- Nu er der styr på tilbagebetaling fra Gdansk turen 
- Erik har været kontaktet ift til medlemskontingenter. 

6. Medlemsstatus: 
- Medlemmer =113 
- 37 mangler at betale 
- Kathrine og Sanne har tjekket d.18 maj, og 6 havde betalt så der nu er 37 der 

siden September ikke har betalt. 
- Nogle af de medlemmer der ikke har betalt, er nogle der pt. ikke er på studiet. 

Vil de fortsat være aktivt medlem eller hvordan? Måske de har planer om at 
starte igen og derfor gerne vil beholde medlemskab. 

7. Nyt fra udvalgene 
- Arken 



- Vi leder efter ny formand og kasserer  
- Lave et opslag der går ud til hele Moesgård  
- Vi ønsker kasserer- og formandsposten bliver delt op  

- Jobformidling 
- Ikke noget rapporter 

- Dalf 
- Udskudt til næste år.  

- Aktuel orientering 
- Frederik vil overtage posten som formand.  
- Dog skal han have lidt hjælp hvis han skulle kunne opretholde 

udvalget.  
- EksArk 

- Stadig mulighed for strik og portvin.  
- Ellers er udvalgt på bero, ligesom alt andet.  

8. Evt. 
- https://www.groenkoncert.dk/om-groen/lokalforening til næste foreningsår 
- Grøn koncert har haft en mulighed for at foreninger kan komme og hjælpe så 

foreningen får nogle penge, og så skabe et ottar/arken samarbejde næste år - 
det kan gøres sammen for at styrke fællesskabet.  

- Lav en drejebog til næste bestyrelsen om mulige arrangementer etc. 
 

Gdansk: 
- Hvis muligt kunne det være rart at tage alt arbejdet som er blevet gjort og give 

det videre til den nye bestyrelse så turen kan blive gennemført næste år.  
- kontakter, navne, fonde  
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9. Hvem ligger referat op? 
Kathrine 

10. Næste møde: 
Møde i løbet af sommeren, når vi nærmer os studiestart. 

11. Rengøring af foreningslokalet: 
 
Mødet sluttet: 12:50 
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