
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
2 september 2020.  
  
Møde startet: 20:06 
Til stede: Sanne, Lærke, Trine, Frederik, Kathrine, Charlotte 
  

1. Formalia: 
a. Referent: Lærke 
b. Ordstyrer: Kathrine 

2. Godkendelse af referat: 
a. Godkendt 

3. Siden sidst: 
a. Der er indkaldt til generalforsamlingen. 
b. Ellers intet nyt 

4. Generalforsamling:  
a. Dagsorden.  

-  Kathrine har fået lavet en dagsorden til Generalforsamlingen, som er 
blevet gennemgået.  

- Der skal laves nogle ændringer til vedtægterne, både til Ottar selv 
men også til underudvalg. 

- Konfliktkassen i DALF er en fond der går på tur mellem KU og AU. 
Der er pt ca. 87.000,- i denne til behandling af sager, skulle 
studerende komme i klemme hos museer. 

b. Vedtægtsændringer.  
- Skal det skrives ind i vedtægterne at udvalgsrepræsentanterne være 

til stede for at snakke om disse? Den overordnet holdning er at dette 
er at det skal blive i forretningsplanen 

- I DALF vedtægter skal det uddybes at denne foreninge er for ALLE 
Arkæologistudernede, det vil sige at det skal stå mere tydeligt at 
klassisk også kan melde sig ind og være dækket hos DALF 

- Der skal i vedtægterne om suppleanter klargøres at suppleanter har 
stemmeret (i konstitueret rækkefølge) ved udeblivelse af menige 
medlemmer.  

c. Sanne sender en rykker om betaling af kontingent.  
- Husk at sende som bcc (så alle ikke kan se alle- GDPR) 

d. Det er tvivlsomt hvor mange der kommer til generalforsamlingen, men 
forhåbentlig kommer folk selv om at det er online. 

e. Lærke og Charlotte laver skriv til generalforsamling om DALF, da det ikke er 
sikkert at DALF repræsentanter kan deltage. 

 
5. Økonomisk status: 

- Intet nyt 
- Erik forsøger at lave årsregnskab pt. 



6. Medlemsstatus: 
- Ingen nye medlemmer, men nye “likes” på Facebook 
- Der bliver lavet reklame igen i næste uge 

 
7. Nyt fra udvalgene % 

- Arken % 
- Jobformidling % 
- Dalf % 
- Aktuel orientering % 
- EksArk % 

8. Evt. 
9. Hvem ligger referat op? 

a. Kathrine 
10. Næste møde: 
11. Rengøring af foreningslokalet: 

Mødet sluttet: 20:50 


