
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
23/10/2020 

Møde startet: 12:03 

Til stede: Katrine, Rikke, Frederik, Kamilla, Frederik, Niels, Kristine og Trine  

  

1. Formalia: 
1. Referent: Trine 
2. Ordstyrer: Rikke 

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

Rainer vil gerne have tilsendt et budget i forhold til handsker, mundbind og sprit. 
- Vi er i tvivl om, hvad de forskellige ting koster. Skal vi skrive til Rainer, hvad de bruger og 
budgettet på dette?  
- Vi går over til Rainer og forhører om, hvorvidt det er muligt at få fat i det.  

1. Julefrokost 
1. Udmelding til årgangene om aflysning. 

1. Vi skal have skrevet noget ud på aflysning.  
2. Rainer regner ikke med der kommer en vaccine før juli 2021. 
3. Vi tænker selv at gå videre med ideen om en påskefrokost.  
4. Mail ud til alle OTTARs medlemmer, facebook og en mail til 

alle undervisere. 
5. Katrine: Hvad er holdningen til, at det bliver kaldt udskydelse, 

så det ikke er en konkret aflysning.  
a. Det virker mindre fast, hvis det blot er en udskydelse.  
b. Enighed om, julefrokosten skal aflyses, men at vi 

arbejder på at udskyde den eller en anden begivenhed, 
der kan samle arkæologistuderende når situationen er 
til det.  

6. Kamilla finder ud af, hvornår 1. semester har forelæsning. 
Kamilla, Niels og Trine tager en snak med dem.  

7. Der bliver sendt en meddelelse ud efter dette.  
8. Mail: Undervisningsgangen, mail til OTTAR, OTTAR’s 

facebook (som skal deles på Livet på Moesgaard og arkæologi 
på Moesgaard). Mailen bliver lavet efter mødet.  

2. Planlægning af evt. Påskefrokost -> Skal første årgang stå for det? 
1. Hvis vi stadig vil holde fast i traditioner, giver det mening af 1. 

semester skal stå for det. Dog skal de afsted på udgravning, 
hvilket det er tæt på.  



2. Til 1. semester siger vi, at de står for det, men vi holder dem i 
hånden og tager initiativ til det, når det bliver aktuelt alt efter 
smittetallene.  

3. Der bliver ikke meldt nogen datoer ud, vi holde datoerne internt 
og tager det hen ad vejen.  

3. Zoom-event -> mavefornemmelse 
1. Niels har forhørt sig lidt omkring for at mærke stemningen på 

arrangementet, og dette er meget blandet.  
2. Vi skal reklamere og hype arrangementet godt og melde ud, at 

det ikke behøver være et stort arrangement, men blot 10 
minutter hvor vi synger og ønsker hinanden god jul.  

3. Paasch: Skal 1. semester lave et nyt dyr til totempælen, så 
denne bliver sat op.  

4. Vi skal opfordrer til at folk hygger sig derhjemme og kan blive 
på efter, men vores arrangement skal være kort.  

5. Rammerne vi sætter op skal være relative neutrale, så der er 
plads til alle.  

6. Vi holder fast i datoen for julefrokost - d. 11/12.  
7. Vi skal have underviserne med inden.  
8. Tidspunkt - debat om eftermiddagen eller aften. Aften giver 

hygge, men eftermiddag trækker måske flere med.  
9. Der bliver stemt for kl. 16.00 - vi føler den lige med Rainer, 

men ellers er dette tidspunkt valgt.   
2. Mariager Fjord 

1. Status 
2. Der er lavet program og begivenhed, og der er 1 deltager indtil videre. 

Når der bliver lagt endelig program offentligt, kan der være flere, der 
deltager.  

3. Vi ønsker begivenheden kommer ud til alle semesters grupper.  
4. Jacob Pedersen fra fyrkat har vendt tilbage på vores henvendelse 

vedrørende rundvisning på Fyrkat. Han vil gerne finde en rundviser til 
os, det koster dog omkring 1500 kr. for en times rundvisning.  

5. I bestyrelsen mener vi ikke, at det er nødvendigt med en rundviser, da 
vi også sagtens kan se det selv.  

6. Vi skriver tilbage, at vi ikke er interesseret i rundvisningen, da det 
overstiger vores budget.  

7. Skal vi afsted på selvom restriktionerne bliver forlænget? Vi er enige 
om at vi godt kan tage afsted alligevel, hvis forholdsregler bliver 
overholdt. Dog ville det selvfølgelig blive et problem, hvis 
forsamlingsforbuddet bliver sat voldsomt ned.  

8. Styregruppen lægger program ud med det samme.  
3. Nye udstilling på MoMu 

1. Er der stadig stemning for en tur, i så fald, hvornår? 
1. Vi har snakket med Emma fra Moesgaard som siger, at 

udstillingen holder arrangement d. 17/11. Dog er der ingen 
arrangementer d. 18/11.  



2. Planen er, at vi inviterer OTTARs medlemmer med op og se 
den nye udstilling. Vi vælger et tidspunkt, hvor vi har bestilt 
billetter til, og herefter kan folk gå rundt selv.  

3. Vi vil gerne opfordrer til at mødes til kaffe og kage. Vi mødes 
udenfor og har en kage med, kaffe skal medlemmerne selv 
købe.  

4. Klippeklister 
1. Grønt lys til klippeklisterplanen, hvis ikke AU eller regeringens 

retningslinjer bliver forværret. 
2. Afsted med invitationer 
3. Bookning af lokale 
4. Der er tvivl om, hvorvidt det bliver muligt at afholde arrangementet 

grundet retningslinjerne, men vi er nødt til at planlægge begivenheden 
og se på, hvad der sker efter d. 30/10.  

5. Kamilla, Kristine og Katrine står for det.  
6. Frederik kan stadig købe æbleskiver dagen før.  

5. Jul i den Gamle by 
1. Kontakt med den Gamle by? 
2. Niels og Trine gør det i næste uge.  

6. Formands/kvindegruppe med antro, både for studenterforening og 
fredagsbarer 

1. Fælles retningslinjer for orden i foreningslokalet. 
2. Pengeskabet 
3. evt 
4. Vi skal have fundet ud af, hvem der er formænd for Antropologerne (vi 

spørger Kristine om dette).  
5. Formænd, næstformænd og kasserer har kode til pengeskabet.  
6. Vi skal have lavet en seddel for brug af foreningslokalet.  
7. Retningslinjerne for brug af foreningslokalet:  

1. Der er en liste i forvejen i foreningslokalet → Trine renskriver 

denne. 
2. Er forbeholdt studenterforeningernes arbejde. Privatforbrug er 

ikke tilladt i foreningslokalet.  
4. Økonomisk status: 

1. Rikke har snakket med Erik.  
2. Rikke skal have et møde med banken da det hele skal over i Rikkes navn.  
3. Erik har nævnt nogle penge rundt omkring, som skal samles og sættes over i 

banken.  
4. Der er styr på økonomien.  
5. Vi skal have fat i Sanne, da der skal søges tilbagebetaling af Koda.  
6. Rikke tager fat i banken og får snakket med dem, så der kommer styr på det.  

5. Medlemsstatus: 
1. Der kommer kontingent ind stille og roligt.  
2. Der bliver sendt en rykker ud inden deadline for betaling ophører.  
3. Vi kan hype OTTAR på facebookgrupperne for at få nye medlemmer.   

6. Nyt fra udvalgene 
1. Arken 



1. Rikke spørger om der er kommet styr på alkoholbevilling og hvornår 
den gælder.  

2. Kristine finder ud af dette.  
2. Jobformidling 

1. On standby indtil medlemslisten bliver videregivet.  
3.  Dalf 

1. Vi afventer møde med udvalget i København før der sker mere.  
4. Aktuel orientering 

1. Der er program for de næste tre gange: 
1. 6/11, 13/11 og den 27/11.  
2. Fredag d. 6/11 mangler en forhistorisk taler. 
3. Dalf holder oplæg d. 6/11 (hvis de har holdt møde m. KU) 
4. d. 13/11 holder Felix Reide oplæg om hans udstilling.  
5. Trine Kjeldberg er sat på til at tale d. 27/11 om 

neandertalerudstillingen.  
5. EksArk 

1. Toke siger at det spiller.  
2. Toke har lavet et logo og er gået i dialog med flere.  
3. Der bliver holdt møde i næste uge.  
4. Man kunne pitche EksArk til aktuel orientering.  
5. Der er blevet sat et team sammen til EksArk.  

7. Evt. 
a. Nyt billede på OTTAR fb side 

i. Vi tager det på tirsdag!!  
b. Samarbejde med studenterforeningen i Tjøvenhavn? 

i. Rikke og Trine snakker med København på Dalf møde.  
c. SoMe: Få gang i de sociale medier - her især Instagram. Evt. give profilen til 

specialestuderende.  
8. Hvem ligger referat op? 

a. Katrine gør det. 
9. Næste møde: 6/11 kl. 12.00 
10. Rengøring af foreningslokalet: Frederik, Katrine, Kamilla, Rikke og Trine. 

Mødet sluttet: 13:59  

 


