
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 12.12.
Til stede: Malte, Trine BA, Trine LJ, Katrine, Niels, Kamilla, Rikke GG (Zoom).

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

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

a. Filmaften
i. Vellykket. Der var 15 deltagende, og nogle havde taget soveposer

med.
ii. Vi havde planlagt, hvornår filmen skulle starte, så vi kunne nå bussen.

Tidsplanen skred, så det skal vi holde øje med næste gang.
b. Påskefrokostmøde

i. Aftalt til d. 18 marts. Der skal gerne komme begivenhed ud. De virker
friske nok på det, men der kommer ikke så mange fra 2. semester til
at afholde festen. Vi har sagt til dem, at vi gerne vil hjælpe dem.

c. Mail - Trine forklarer
i. Trine har fået en mail om et projekt, hvor de istandsætter Arts lokaler.

De har holdt et møde for alle forpersoner for foreninger, hvor Mads
deltog. De har istandsat Nobelparken i 2018, så nu har de spurgt, om
vi vil være med i det. Det vil vi gerne.

4. Økonomisk status:
a. Der er ikke noget nyt.

5. Medlemsstatus:
a. Vi har fået 4 nye medlemmer, siden vi lagde Ribe begivenheden ud.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Ikke repræsenteret. Det kører, men det virker til, at der kommer lidt
færre end sidste semester.

- Jobformidling
- Intet nyt.

- Dalf
- Intet nyt.

- Aktuel orientering
- Bliver rykket til den 1. april, så vi kan holde påskefrokost d. 18. marts.
- Den 1. april bliver kandidat-oplæggene. Kamilla spørger nogle fra 3.

semester på kandidaten.
- EksArk

- Intet nyt. Vi skal have fat i Toke inden næste møde. Trine LJ eller Niels
gør det.

- SoMe



- Det går fint, det fungerer på samme måde som sidste semester, hvor
tovholdere laver begivenheder, men Kamilla og Trine styrer instagram
og promovering.

- Med hensyn til at få beskeder på Ottars facebook, så aftaler vi, at
tovholdere på begivenheder svarer på beskeder, der handler om
begivenheden, mens Kamilla og Trine svarer på almene og generelle
henvendelser.

7. Arrangementer
a. Tartelettorsdag

i. Hvem kommer fra bestyrelsen?
1. Katrine, Kamilla, Trine BA, Trine LJ, Niels, Malte, Rikke GG.

ii. Begivenhed
1. Kamilla laver en begivenhed. Katrine har lavet et billede.

iii. Hvem handler og står for det?
1. Gratis for medlemmer. 25 kr. for ikke-medlemmer.
2. Katrine laver vegetarfyld og køber persille. Kamilla laver

almindelig fyld. Trine LJ laver almindelig fyld.
3. Vi har tallerkener og bestik. Glas fra studiekøkken.
4. Vi skal have spurgt Mads, om de vil sælge nogle øl til maden.

b. Søndagstur til Ribe
i. Hvem kommer? Har vi pladser nok?

1. Katrine, Trine BA, Trine LJ, Rikke GG (hvis der er plads),
Malte, Rikke TP.

ii. Hvem handler + bager
1. Katrine bager kage. Smør, ost, pålægschokolade køber

Katrine.
2. Malte bager boller.

c. Gdansk
i. Hvem kommer?

1. Katrine, Trine LJ, Rikke GG (og deivi), Rikke TP, Trine BA,
Malte.

ii. Status
1. Vi har booket hotel.
2. Vi har fået en bevilling fra aktivitetspuljen. Den er bagud betalt.
3. Vi mangler at få svar på bilerne og deres forsikring.
4. Vi mangler at lave en begivenhed. Den skal laves i løbet af uge

8 og smides op mandag d. 28.
8. Evt.

a. Bestyrelsesmedlemmer næste år.
i. Vi mangler en ny bestyrelse til næste år. Det er en del af hele

bestyrelsens opgaver at stille en ny bestyrelse.
ii. Vi kan snakke med nogle af de medlemmer, som altid deltager i vores

ting. Det kan være, at de vil prøve med til nogle af møderne for at se,
hvad det går ud på.

iii. Der er god opbakning på vores arrangementer, så vi er blevet mere
synlige. Der skal dog gøres opmærksom på, at der skal være en ny
bestyrelse, for at arrangementerne kan fortsætte.

iv. Vi kan invitere folk med til møderne via årgangsgrupperne.



v. Vi kan skrive på facebook og instagram, når vi holder møder.
b. Udgravningsbesøg med Moesgaard Museum.

i. Rikke GG har ikke fået svar på sin henvendelse om at besøge en
udgravning. Hun vil skrive igen, men kalenderen er også så fuld, at
det ikke er vigtigt, at vi kommer på besøg i dette semester.

9. Hvem ligger referat op? Katrine
10. Næste møde: Onsdag d. 16. marts kl. 12.30. Rikke GG bager en kage.
11. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: 13.29


