
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: Kl. 09.11.
Til stede: Rikke TP, Katrine, Niels, Trine, Kamilla (zoom), Malte, Rikke GG.

1. Formalia:
a. Referent: Katrine
b. Ordstyrer: Trine

2. Godkendelse af referat: Godkendt
3. Siden sidst: Ikke noget nyt.
4. Økonomisk status:

a. Det er, som det skal være. Vi kommer til at bruge en del til sommerfesten,
men det er fint, og der er stadig meget til næste bestyrelse.

b. Vi har fået et brev fra banken til den gamle studenterforening, Sidah, med en
rykker. Vi har bedt om at få kontoen lukket, men det er åbenbart kun blevet
tømt. Erik er på sagen.

5. Medlemsstatus:
a. 83 betalende medlemmer. Det højeste antal i mange år, og det skal gerne

fortsætte til næste år.
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- Ikke noget nyt.

- Jobformidling
- Vi er blevet kontaktet af et museum, som gerne vil have studerende til

at grave. Men de er ikke til at komme i kontakt med igen, så måske
det ikke bliver til noget.

- Dalf
- Ikke noget nyt.

- Aktuel orientering
- Ikke noget nyt. Se punkt 7.a.iii.

- EksArk
- Ikke noget nyt. Se punkt 7.a.iii.

- SoMe
- Det kører fint. Vi har en plan med at køre opslag med udgravninger og

bestyrelsesopslag. Vi har mange likes på udgravningsopslag.
7. Arrangementer

a. Generalforsamling 2022
i. Indkøb

1. Vi skal have købt kaffe, småkager, øl (af Arken), sodavand
(Pepsi Max og Coca Cola).

2. Rikke GG køber sodavand. Trine køber kaffe og småkager.
3. Dagsorden

a. Vi har de punkter, som der skal være.
ii. Hvem stiller op?



1. Malte stiller op som forperson.
2. Jakob Jensen, Iben Kragelund Hjort, Merit Lenk, Frida

Lillemose stiller op i bestyrelsen.
3. Katrine og Alexander stiller op for Arken. Christian stiller op

igen for Arken. Jens stiller op igen som kasserer. Alexander vil
gerne stille op i Ottar, som bindeled mellem Arken og Ottar.

4. Rikke TP og Trine fortsætter i Dalf. Vi vil gerne have en eller to
mere med, så de kan sættes ind i det, inden Rikke TP og Trine
stopper til næste år. Jakob Jensen vil gerne være med.

5. Jobformidlingen søger også nye medlemmer, men den kan
også varetages af bestyrelsen. Iben vil gerne med i
Jobformidlingen.

6. Jakob Jensen stiller op som kasserer.
7. Merit, Frida og Poul vil gerne stille op til FAU.

iii. Vedtægtsændringer
1. Aktuel Orientering, EksArk og Jobformidlingen er underudvalg

uden egne vedtægter, så derfor kan vi til generalforsamlingen
ændre i disse udvalg.

2. Vi har i bestyrelsen snakket om, at AO og EksArk skal slås
sammen til et fagligt udvalg (uden navn indtil videre). Hvis det
bliver et fagligt udvalg, kan man lidt mere selv gøre, hvad man
vil med udvalget. F.eks. at tage ud og se udgravninger. AO og
EksArk har tidligere været styret af ildsjæle, men det er der
ikke længere.

a. Vi kan eventuelt beholde navnet AO, og så udbygge
udvalgets formål.

b. Vi skal hellere rebrande udvalget i stedet for at smide
EksArk ind under AO.

c. Hvis vi laver nyt navn, så kan det være nemmere for
folk at komme ind og gribe det.

d. Vi kan lave en konkurrence med valg at nyt navn, men
så kommer vi i problemer med vedtægtsændringerne. I
stedet skal vi måske lave et navn til på torsdag og så
efterfølgende have en konkurrence om logo.

e. Vi bliver enige om at lave et nyt fagudvalg med navnet
Fagligt Arkæologisk Udvalg (FAU).

3. Vi har lavet nye forslag til ændringer i vedtægterne herunder
nye vedtægter til det faglige udvalg.

b. Sommerfest 2022
i. Der er styr på det.
ii. Vi har hyret et firma til at komme og lave burgere, og vi har fået bestilt

bus.
iii. Vi mangler at få styr på kraftstik. Trine snakker med Torsten. 380 volt,

16 ampere = 5 polet kraftstik
iv. Burgerfirmaet kommer kl 17, så maden er klar kl. 18. Derefter serverer

de i 2 timer.
v. Arken sørger for alkohol. Der kommer ikke fadølsanlæg.



vi. Vi skal købe nye pavilloner, fordi antropologerne har ødelagt vores. De
kan få lov til at betale.

vii. Mads vil lave en barplan, så måske nogle fra bestyrelsen skal på
planen.

8. Evt.
a. Foreningslokalet:

i. Vi bliver nødt til at få snakket med antropologerne om, at de ikke bare
kan smide alt deres rod herind. Vi bliver ved med at få at vide, at
foreningslokalet bliver taget fra os, hvis vi roder for meget.

ii. Trine skriver til Barbaren.
b. Rikke GG har snakket med arkæologen fra Moesgaard med hensyn til

udgravninger. Det er stadig en ting. De snakker om sommerferien eller først i
semesteret. Rikke GG, Malte, Trine og Katrine kan godt være med at til at
sætte det i gang i sommerferien, hvis arkæologerne bliver klar.

c. Debatgruppe. Det er under Ottar, men Johan har styret den. Jakob og Merit
vil gerne køre den videre. Debatgruppen kan også passe ret godt ind under
FAU (Fagligt Arkæologisk Udvalg).

d. De andre uddannelser: SHM og klassisk. Vi skal fremover også skrive opslag
med “English below”, så SHM ved, at de kan være med i studenterforeningen.
Vi skal også holde oplæg for de nye klassikere inde i Nobel, fordi de også må
være med i studenterforeningen.

e. Vi kan supplere infomøderne i introugen med en fredagsbar om foreningerne.
9. Hvem ligger referat op? Katrine
10. Næste møde: Ikke flere møder i dette foreningsår.
11. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: 10.58


