
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde

Møde startet: 10.32
Til stede: Daniel, Frida, Merit, Iben, Malthe, Jakob, Emilie, Zenia, Sanne.

1. Formalia:
a. Referent: Merit
b. Ordstyrer: Malthe

2. Godkendelse af referat: godkendt
3. Siden sidst:

a. Julefrokost
i. Rigtig godt, men også meget dyrt
ii. Der kommer nogle penge fra Arken

iii. Vi skal rykke salgsindtægter over til julefrokostkontoen
iv. Ender på ca. -4000 kr, måske kan man spare på enten mad eller bus?

Drikkevarerne vil nok gå nogenlunde op
v. Skal vi søge penge til næste gang?

vi. Bruge lidt mindre på drikkevarer næste gang, så der ikke er lige så
store udgifter, som vi alligevel ikke får brugt alt sammen

b. Spørgeskema
i. 17 svar i alt
ii. God tilfredshed, især ved juleklip, men også filmaften, jul i den Gamle

By og søndagsture
iii. Ønske om fremtidig fællesspisning, quizaften, og måske lange

filmaftener, faglige oplæg eller tværfaglige ture
4. Økonomisk status:

a. Vi har penge
b. Jakob har lavet et overblik over indtægter og udgifter, som tjekkes jævnligt
c. Mobilepay er stadig meget dyrt, men også enormt smart at have

i. Overveje, hvis der kommer mulige alternativer
d. Domænet er også meget dyrt, de penge kan man bruge på noget andet?

Inkluderer dog også vores mail
i. Bruge et billigere (eller gratis) domæne, men stadig beholde mails.

Linke til det nye domæne på Facebook
5. Medlemsstatus:

a. Ikke noget nyt siden sidst
b. 64 betalende medlemmer
c. For at få flere medlemmer, få et overblik over, hvem der er med, og hvor der

ikke er nogle? Målrettet indsats
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- Ingen ny info, så vidt vi ved

- Jobformidling



- 1 facebook opslag fra et norsk museum, der ledte efter nogle ret
uddannede arkæologer allerede (ikke nødvendigvis præcist mål, men
stadig godt)

- Nyt brev?
- Iben vil sende det i morgen, så kan man også få muligt

sommerferiearbejde med
- Sendes på engelsk også
- Liste over mails ligger på Ottars drev

- Mail fra Lolland-Falster, dog ubetalt og endt i spam
- Iben svarer ham

- Skrive på hjemmeside, at det ikke er ubetalt arbejde (Merit)
- Dalf

- Intet nyt
- FAU

- Fortsætte debat
- Holder et møde snart, hvor vi vil se på status med AO

- SoMe
- Intet nyt

7. Planlægning af arrangementer for forår 2023
a. Ideer:

i. Filmaften
1. Filmforslag

a. Asterix: Mission Kleopatra (1 t 47 m) → filmstriben
b. En kongelig affære (måske med spisning?) (2 t 17 m -

137 min)
c. Ancient Apocalypse (en episode 30-45 min)
d. Min søsters børn i Ægypten (1 t 15 m) → på filmstriben

2. Filmaften torsdag 23. feb 16:00
a. Sanne, Zenia, Iben, Merit
b. Asterix: Mission Kleopatra

3. Filmaften mandag 13. apr 16:00
a. Emilie, Daniel, Malte, Frida
b. The Mummy

ii. Søndagsture
1. Forslag

a. Tværfaglige arrangementer → Samarbejde med andre
uddannelser (fx Biologi el. geologi + Klassisk
Arkæologi)

b. Tour de Djursland
c. Horsens (museum + fængsel)
d. Jelling
e. Vestkystens bunkere
f. Hjerl Hede

2. Søndagstur 26. mar
a. Jakob, Iben, Merit
b. Udmelding mindst 3 eller 4 uger før (S/U d. 5 marts)



c. Jelling?
i. Kan vi få rundvisning?
ii. Evt. også besøg på VejleMuseerne?

3. Søndagstur 30. apr
a. Zenia, Emilie, Daniel, Malthe
b. Hjerl Hede
c. Spøttrup Borg

iii. Brætspil man 6. mar, 15:00-20:00
1. Merit, Iben, Frida, Jakob, (Emilie)
2. Navn

a. Quiz og quinoa
b. Spil og spis
c. Backgammon og brød
d.

3. Betaling for ikke-medlemmer, sælge drikkevarer
4. Quiz og brætspil
5. Med spisning

a. Chilli sin carne
b. Dahl
c. Hotdogs

iv. Sommerfest
1. Jakob, Emilie, Frida
2. Lør 1. jul?
3. Generalforsamling inden
4. Cleare med Arken
5. Sanne hører Thaisted (Charm) angående mulighed for mad
6. Se på fonde?

v. Evt. quizaften
1. Under spil og spis 6. mar

vi. Evt. udlandstur
1. Ikke dette semester, da der ikke er tid og overskud
2. Vi ser på planlægning af tur forår 2024 når vi er i efterår 2023

8. Evt.
a. Oprydning af lokale

i. Skrive til antros studenterforening om at have en fælles
rengøringsaktion, og at vi gerne sammen vil blive bedre til at holde
vore foreningslokale rent

1. Malthe skriver til barbaren, for at få fat i antroerne angående
noget fælles rengøring

ii. Salg af “værdigenstande”
1. Slush-ice maskinen (kan lejes billigt inkl. rengøring til f.eks.

sommerfesten)
a. Et par tusind?

2. Rollatoren
3. Vintage spillemaskiner

a. Brun: mindst 1500,-?



b. Blå:
4. Vurderes af Laurits, Iben tager den
5. Sanne researcher salgspris
6. Sælges over DBA/markedsplace af Iben

b. Opdatering af SHM’s AU side → Refererer til Hikuin (nedlagt siden 2016??) +
Tilføjelse af Ottar (Engelsk vs. dansk?)

i. Tager Iben og Merit sig af
c. Skift til MinForening

i. Fordele
1. Nemmere betaling af kontingent m.m.
2. Bruger fortsat MobilePay.
3. Billigere.

ii. Ulemper
1. Forudsætter download af App?

iii. Vil lette administrativ byrde
iv. Er det gratis for os at opkræve kontingent?
v. Testperiode i bestyrelsen for at se, om det kører

d. Inkludere info om Ottar ved alle relevante studieretningers begyndelse?
i. SHM kandidat og arkæologi bachelor og kandidat
ii. Merit skriver til SHM og organiserer intro i deres semesterstart til

efteråret
e. Tid til at lave arrangementer i grupper

i. Merit laver kalenderoversigt til semesteret
9. Hvem lægger referat op?

a. Merit
10. Næste møde: 14. marts 10–12
11. Rengøring af foreningslokalet: Alle efter sig selv

Mødet sluttet: 15.30


