
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 10.30
Til stede: Merit, Iben, Jakob, Frida, Emma, Malte, Emilie, Cecilie, (Sanne)

1. Formalia:
a. Referent: Malte
b. Ordstyrer: Frida

2. Godkendelse af referat:
a. Godkendt

3. Siden sidst:
a. Filmaften

i. Der var ikke vildt stort fremmøde, men det var hyggeligt
b. Brætspilsaften

i. Det gik også godt med både mad og spil.
ii. Der var ikke så mange som sidst
iii. En flok blev længe
iv. obs. med køkkenudstyr

1. der er kun en gryde der virker på komfuret(induktion)
2. Der er gryder i køkkenet i kælderen under undervisergangen

som vi måske kan låne
3. Der er en stor gryde i foreningslokalet

4. Økonomisk status:
a. Vi skal have penge fra arken, både fra fond og julefrokost
b. Salg af sodavand

i. Mulighed for klippekort for at slippe for så mange mobilepaygebyrer
5. Medlemsstatus:

i. Et nyt medlem
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- på grund af en ubehagelig oplevelse til sidste fredagsbar, er der blevet

holdt et møde omkring hvordan vi skal forholde os til lignende
situationer i fremtiden, og få sat nogle retningslinjer omkring
deltagelse af undervisere til arrangementer i Ottar og Arken.
Derudover har vi som forening mulighed for at udelukke personer fra
vores arrangementer. Det skal vi håndhæve, og det er vores ansvar at
eskortere en udelukket person væk fra et arrangement, skulle det ske
at de dukker op alligevel. Det er enten Frida eller Malte der står for
der.

- Malte tager kontakt til Kirke i forhold til et nyt møde omkring emnet, så
der kan blive skabt nogle mere klare retningslinjer. Dette skal også
fremgå i vedtægterne.

- Jobformidling
- Der er kommet en mail. Den svarer Iben på.



- Dalf
- FAU

- Præsentation og debat
- Der er ikke kommet nogle de sidste par gange
- Mulighed for at holde det med større mellemrum og i

sammenhæng have mere forplejning
- Poul er ikke længere med i FAU
- Aktuel orientering er ikke kommet op og stå endnu

- Der skal snakkes om hvad der skal ske med det. Muligvis
holde det til en pr. semester.

- SoMe
- Mere instagramaktivitet

- på søndag bliver der lagt mere op.
7. Arrangementer

a. søndagstur (19/3-23)
i. Der er styr på kørselstilladelser og biler
ii. Ikke så mange tilmeldte endnu. Vi deler det intensivt og håber på

nogle tilmeldinger
b. Filmaften (13/4-23)

i. Billede og beskrivelsen er lavet
ii. Vi skal se The Mummy

c. Sommerfesten
i. Catering

1. Sanne har tilbud på catering til 85 pr. person
a. To thairetter og nogle snacks

ii. Vi skal have fastlagt en dato og meldt ud. Indtil videre er det lørdag
den 1. juli

8. Evt.
a. Ændring af E-mails

i. Kigge på abonnementer og se hvad vi kan spare på
b. oprydning

i. Vi tager fat i arken
c. Salg af spillemaskiner

i. Det er i gang
d. Prøve minforening og se om det virker
e. Lave en arken og ottar facebookgruppe

i. Den laver Malte
9. Hvem lægger referat op?

a. Merit
10. Næste møde:

a. torsdag den 13. april kl. 13.00
11. Rengøring af foreningslokalet:

a. Tages sammen med arken
Mødet sluttet: 11.40


