
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 12:35 
Til stede: Charlotte, Ane-Sophie, Mette-Louise, Sanne, Dorthe, Frederik, Lærke, Cecilie og 
Kathrine.  
  

1. Formalia: 
a. Ordstyrer:  

i. Charlotte.  
b. Referent: 

i. Ane-Sophie.  
2. Godkendelse af referat: 

a. Godkendt.  
3. Siden sidst: 

a. Thy turen.  
i. Hvordan gik det? 
ii. Det gik fint, der var omkring 7 af sted, god blanding af middelalder og 

forhistorisk.  
iii. Instagram var godt.  

4. Netposer.  
a. Cecilie: Har snakket med t-shirt folkene fra tekstiltryk og fået tilsendt et tilbud 

på omkring 100 netposer.  
b. Diskussioner om salgspris, Michael har rykket i forhold til svar på, om skal vi 

have dem eller ej? Enstemmigt vedtaget at vi skal have netposer. 
c. To prisforslag (skal vi tjene på det eller skal det gå lige op): 

i. Sælger dem for en pris flad til 35 ,- de koster 27 i produktion 
ii. Skal der være et særtilbud for at lokke medlemmer ind. man solgte 

netposer til en pris til medlemmer og ikke medlemmer, en deal til dem 
som ikke er medlemmer kan få tilbud hvis de også køber 
medlemskab.  

d. Hul i forbindelse med t-shirt, der manglede en kvittering i forhold til indkøb af 
to omgange. 60 stk i bestilling, anden gang er t-shirt blevet købt til 100 stykket 
og solgt til 30. Tabet er enormt, men ikke alle solgt.  

e. Pris på t-shirt skal sættes op, men net til 35 er fint.  
f. Netposer har specifik pris, men for at sikre at der ikke skal være tab så får 

bestyrelsen gratis, men den pris er lagt oven i salg til medlemmer.  
g. T-shirt til 60,- kr. Vi sælger dem for hvad vi har købt dem til. (nonprofit 

forening)  
h. Skal der stadig være et tilbud for folk, som melder sig ind i forhold til net og 

t-shirt. Det giver mere arbejde at sælge medlemskab og sælge t-shirt.  
i. Sammenlign hvad der er købt ind for af t-shirts og, hvad der er blevet solgt 

for, inden vi kan sætte en pris på dem. For pt. ligner det, at der er indkøbt 
t-shirt for 106,- stk og solgt for 30. Der er også givet t-shirts gratis væk.  



j. Sæt en fornuftig t-shirt pris, som folk synes er fornuftig, så vi kan få dem væk.  
k. Beslutning:  

i. Netposer til 35,- kr.  
ii. Vi vil gerne sælge t-shirts til en gennemsnitspris for hvad der er blevet 

solgt for.  
iii. T-shirts skal sælges til omkring 85,- stk.  
iv. Aftale med Arken om at sælge til baren.  
v. Regnskab omkring t-shirts skal fremlægges til næste møde.  
vi. Netposernes fulde indkøbspris inklusiv moms bliver 2430,-  

5. Vikingetræf.  
a. Springer vi over 

6. Gammel Estrup og Randers tur. 
a. Søg fond.  

i. Det er her vi skal overveje at søge aktivitetspuljen. 
ii. Fond skal søges inden første november. 

b. En smut forbi Rosenholm slot?  
i. Når vi ikke kan få rundvisning i Randers, kan vi starte med en tur til 

julemarked på Rosenholm marked.  
ii. Koster penge at komme ind.  

c. Vi kan ikke få rundvisning i Randers, men Charlotte vil gerne lave en 
miniomvisning i byen. Museet er gratis og har en fin ny forhistorisk udstilling.  

d. Hjælp til at planlægge det sidste og søge fonde, og så skal der laves en 
tidsplan. Sanne, Ane-Sophie og Mette-Louise hjælper til.  

e. Vi har tre biler og 21 pladser (bilen i nobel skal nøglen hentes fredag).  
i. Frederik henter bilen i Nobel 
ii. Vi skal finde ud af hvem som vil køre - opslag kommer på gruppen  
iii. Start klokken 9 fra Moesgård.  
iv. (Mette-Louise), Charlotte, Sanne, Lærke og Frederik vil gerne køre bil.  
v. Alle vil med  
vi. Rosenholm, Gammel Estrup og Randers #tidsplan  

 
7. Juleklippe Hygge: 

a. 28 november kl. 15  
b. Cecilie, Lærke, Ane-Sophie, Mette-Louise (efter arbejde). Alle der kommer 

hjælper til.  
c. Hvem kontakter Michael?  

i. Ane-Sophie skriver en mail til Michael. 
ii. Ane-Sophie går over til Jens og snakker om røde orm  

d. Sanne laver begivenhed  
e. Hvem står for det? 

i. Købe ind, forberede og kontakte Michael om hans magiske gløgg, 
lave begivenhed.  

8. Jul i Den Gamle By: 
a. Torsdag d. 5 december kl. 15  
b. Hvem er tovholder? (Der skal bare laves en begivenhed når vi nærmere os).  
c. Vi skal ikke til hjerl hede. 



d. Cecilie er tovholder  og laver begivenhed. 
e. Vi mødes i den Gamle by. 
f. Mette-Louise laver sanghæfter til rundt om juletræet.  

 
9. Gardin til foreningslokalet: 

a. Ingen status 
10. Forårssemestret 2020: 

a. Datoer venter til alle er til stede, og til at skema er kommet ind.  
b. Søndagsture: 

i. Mariagerfjord. 
1. Marts?  

ii. Fyn. 
1. Evt.  første weekend i februar?  

iii. Djursland.  
1. April?  

c. Hyggeaftener: 
i. Tartelettorsdag.  

d. Evt. faglige oplæg? 
i. Ideer?  
ii. Tag et eller andet specifikt som er gravet det seneste år.  

1. Muuulvarpen, har en insta og hun var med til at finde den store 
sølv og møntskat  

2. Minos eller andre detektor folk, så oplæg med Klaus Guldgris  
3. Vi tænker yderligere over det.  
4. Kanon event:  

a. Var fagligt oplæg, få måske Ask ud 
b. Rainer siger at rejseomkostninger i forhold til Ottar kan 

betales af afdelingen.  
11. Julefrokost: 

a. Årets underviser.  
i. En underviser som har gjort noget ekstra  
ii. Alle de studerende  
iii. Stemningen siger nej.  

12. Gdansk tur: 
a. Kathrine siger at andre skal hjælpe med at planlægge.  
b. Frederik vil gerne hjælpe - der er god stemning for det, og det er muligt at få 

sat op til April.  
c. Er det for sent at søge fonde? Det handler om at Kathrine skal spørge dem, 

som ikke er til stede om at hjælpe.  
d. Kathrine, Frederik, Lærke og Ane-Sophie vil gerne hjælpe med planlægning, 

men flere skal hjælpe til.  
e. Problemet er, at vi er nødt til at finde ud af om det kan lade sig gøre. Deadline 

skal være næste foreningsmøde.  
13. Sommerfest: 

a. Årets katalysator.  



i. En person som driver foreningsliv, eller har gjort noget særligt for de 
andre i løbet af året?  

1. Sådan nogle ting fungerer nogle gange, men det bliver en 
popularitetskonkurrence. Vi er for folkeskole præget.  

2. Nomineringer skal dø.  
3. #dårligstemning 

b. Ramashang. 
i. De vil gerne have 20.000,- for at komme og spille → så det bliver et 

nej herfra.  
ii. Men ideen med et band til sommerfesten er ikke dumt.  

1. Lærke har gode ideer til røvballebands!  
14. Økonomisk status: 

a. Sanne ved hvor mange penge der stod inden medlemskaber var indbetalt og 
ca. 14,5 på julefrokost kontoen  

b. Dankort er blevet frataget Sanne igen, men skal gerne vende tilbage til hende 
igen.  

c. Erik snakker med banken i forhold til overdragelse af bankinformationer. 
Inden for den næste uge ved vi mere.  

d. Invitationer er blevet sendt ud og planer er blevet lavet.  
e. Sanne snakker med økonomiansvarlig for julefrokosten i dag.  

i. Sanne vender tilbage - alt er godt  
15. Medlemsstatus: 

a. Frederik:  
i. Opstartsproblemer pga. nyt system og koordinering med kasser om 

hvem som har betalt og ikke betalt.  
ii. Alle problemer er løst  
iii. Status er vi tæller i alt 93 totale medlemmer som eksluderede alumne 

listen. Af de 93 har 44 betalt, 11 er kommet ind og 38 mangler at 
betale, På alumne listen er der kommet 2 og i sidste ende betyder det 
en brutto fremgang på 9 medlemmer.  

iv. Vi skal rykke på de nye, vi har fået 11 medlemmer og sidste år kom 
der altså 40 nye i rusuge. Erik er sur.  

v. De 38 som ikke har betalt skal have en reminder.  
vi. Flere sociale medier lokkemidler  
vii. Vi skal lave et opslag på de nyes facebook gruppe. Erik vil gerne 

rykke på de nye → Sanne rykker på de nye.  
viii. Opslag skal måske også komme ind generelt på moesgård.  
ix. Indkræv penge lige i starten af måneden - vent til der, ellers går det i 

glemmebogen.  
16. Nyt fra udvalgene 

- Arken 
- Pant problemer  
- Alt godt  

- Jobformidling 
- Clara ville komme forbi, men måske ikke alligevel 

- Dalf 



- Lærke: Dalf havde en problem konto og den konto bestod af 88,5 
tusinde og det var sådan at den kasse gik på tur, hvor Århus havde 
den et år og Kbh et andet år. Der gik så rod i det hele hvor Kbh havde 
kassen og i 2017 skulle Århus have dem tilbage men det skete ikke for 
der var Ottar kommet til. De har fat i forhistorisk fagråd, og skypemøde 
sker på onsdag i forhold til at opspore pengene. Måske er foreningen 
lukket. De skal snakke om Dalf, og om at få den op at stå. Meget 
spændte på pengene. Sidst var det Morten som havde pengene han 
er måske i Vestjylland  

- I Kbh, vi vil gerne over til dem og snakke med fagrådet og sætte 
kampagne op og mødes med Anna Poulsen som sætter 
studenterforening op om nærorientalsk. Flixbus billetter - Vi kunne nok 
godt tænke os nogle penge til transportudgifter.  

- To kasser konfliktkasse og forbrugskasse. Forbrugskassen blev delt 
ud til Ottar og foreningen.  

- Vi ved meget meget mere, næste gang der er møde.  
- Alle har været klar til at hjælpe med at få det op at stå, og klogere 

bliver Dalf på Onsdag.  
- Aktuel orientering 

- Det her semester er planlagt, der er rykket en del rundt.  
- Næste semester skal vi til at i gang med, mail sendes rundt til 

afdelingen - det kører lidt af sig selv.  
- Giv ba studerende mulighed for at komme at snakke. 

- EksArk 
- Efter sidste diskussion om opsplittelsen er der i gang med at 

arrangeres nye ting.  
- Folk fra Frederiks årgang, vil tage kontakt til tekstil eksperter fra 

nationalmuseet.  
- Det bliver først næste semester.  

- Frederik vil sætte mere flinthuggeri op.  
- Frederik er ene mand i eksark, flere har tilkendegivet at de ønsker at 

deltage. Kontakt bliver taget til disse personer.  
- Rent planlægnings semester  
- Sidst blev der snakket meget om eksark, og at nørklerier skal ind 

under eksark, foreslå fx Christine at nålebinde bliver gjort på gården.  
- Johannes tager sin lædersko med.  

-  
17. Evt. 

a. Ingen kvaler Rainer betaler Klaus Guldgris.  
b. Hjemmesiden skal lige op at køre igen.  

18. Hvem ligger referat op? 
19. Næste møde: 

a. Onsdag d. 13 november kl. 15.  
b. Cecilie bager kæmpe kanel kage . 

20. Rengøring af foreningslokalet: 
Mødet sluttet: 13:42 


