
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 12:35 
Til stede: Alle er til stede.  
  

1. Formalia: 
a. Referent: Ane-Sophie.  
b. Ordstyrer: Mette-Louise.  

2. Godkendelse af referat: 
a. Kan godkendes  

3. Siden sidst: 
a. Vi har ikke nogle tilføjelser 

4. Suppleanter:  
a. Rækkefølgen. 

i. Fire suppleanter  
1. Første: Cecilie Stenner  
2. Anden: Emma  
3. Tredje: Lærke  
4. Fjerde: Dorthe  

5. Filmaften: 
a. Begivenheden er ikke blevet delt, før nu.  
b. Tre pakker popkorn er blevet købt  
c. Pizza finder vi ud af  
d. Sodavand: 

i. Skal Ottar give, eller skal folk købe?  
ii. Ottar giver seks flasker sodavand, resten er egenbetaling  

e. Vi har lokalet til 22:30, vi skal være god til at rydde op, Charlotte hæfter for 
foredragssalen.  

f. Inden vi starter Spøttrup film, bestiller vi pizza og så ser vi Den Kongelige 
Affære.  

6. Søndagsture: 
a. Thy. 

i. Færgen sejler ikke.  
ii. Vi har snakket med Jens og fået nogle kontakter.  
iii. Planlægningen er godt igang og vi er ved at planlægge rute og 

rundvisninger. 
iv. Rundvisning i Vestervig Kirke kl 13:00.  
v. Hvor mange regner med at komme med? 

1. bestyrelsesmedlemmer: 5-6 stk  
b. Randers og Gammel Estrup.  

i. Charlotte har haft kontakt til Randers Museum og spurgt efter 
rundvisning på museum og by omvisning. De undersøger sagen 



ii. Ane-Sophie: Tilbud fra Gammel Estrup så alle kan komme ind gratis 
og ikke kun middelalder, 600 kr for rundvisning. 

iii. Ane-Sophie kontakter måske ikke Rosenholm slot 
iv. Hvor mange vil med? 

1. Bestyrelsesmedlemmer  
a. 10-11 stk  

7. Stor tur i påsken: 
a. I Danmark 
b. Besøge Gdansk 

i. Eventuelt besøg, Kathrine har kontakter - stemning for tur til Gdansk til 
påsken.  

ii. Fly eller færge?  
1. Færge fra Rødby Putgarten eller Ystad 

iii. Snakke med Jens  
iv. Ansøg om penge, kontakt Jens  
v. Stemning  

1. Der bliver gået videre med det. 
2. Nogenlunde samme pris som Gotland turen 
3. Billigt at leje biler i Polen - men mange regler skal overholdes  
4. Penge  

a. Det skal være attraktivt 
5. Hvad skal vi se  

a. Borg  
b. Museum  
c. kontakter til Universitetet  
d. ArchaeoBalt  

 
8. ODM (organisation danske museer):  

a. Gratis / billig adgang til alle / nogle museer.  
i. Johan er ikke optimistisk, men det er et forsøg værd.  
ii. Dorthe Skriver mail til ODM.  

9. Hyggeaften for bestyrelsen: 
a. Bowling? 

i. Sidste år bowlede Ottar og spiste mad på egen regning.  
b. Spise ude? 
c. Dato for hyggeaften  

i. Torsdag d. 14 november  
1. vi mødes kl. 18:00 til spisning → Kowloon  
2. booker bowlingbane kl. 20 → Musikhuset  

a. Lærke bestiller 2 baner ved Århus Bowling hal.  
10. Ansvarsområder: 

a. Hvordan går det? 
i.  

b. Sociale medier: Cecilie.  
i. Cecilie har en fest med Insta, hvilket ansvar har Cecilie? Skal hun dele 

begivenheder?  



ii. Den der laver begivenheden sørger for at dele begivenheden på 
Facebook 

iii. Cecilie laver billedmapper på Facebook  
iv. Cecilie har ansvar for KAGE (i dag)!  

c. Medlemmer: Frederik. 
i. Kontakt til Erik, how to er færdig.  
ii. Frederik laver general påmindelse på FB siden.  
iii. Kathrine snakker med Erik, om at vi har fået en påmindelse  
iv. Frederik kommer med tal  

1. Medlemmer: 2 på almue listen  
2. Nye medlemmer: 9  
3. Netto: Gået frem med 7 medlemmer.  
4. I alt: 93 medlemmer  

a. Totalt  
5. 20-25 svarer tilbage på mail.  
6. Reelle tal kommer næste gang  

d. Hjemmeside: Kathrine. 
i. Kathrine mangler oplæring af Erik 

e. Kalender: Den skal lige opdateres. 
i. Aflysninger, bogmarkeder osv.  
ii. opdaterede kalender og den skal hænges op → Folk efterspørger 

denne  
iii. Aflysninger af bogmarkeder ect. 
iv. Ottars logo som baggrund for kalender  

 
11. Julefrokost: 

a. Hvordan gik mødet?  
i. Den nye årgang har fået sat en styregruppe op, hvem er uvist.  
ii. Møde mellem ny og gammel styregruppe skal arrangeres  
iii. Lav fælles FB gruppe, med styregrupper og Arken  
iv. Dato - Møde med antro i dag omkring 13 december  
v. Weekender er ikke en mulighed.  

 
12. Fællesbillede: Hvis alle er her.  

a. vi venter til slut med fællesbillede 
13. VIkingetræf: 

a. Hvordan går det? Det haster ikke lige pt.  
i. Emma har haft kontakt til markedet som fortæller at det er bevidst vi 

ikke har gratis adgang. Men de er godt klar over smuthullet med 
museet i forhold til gratis billet.  

ii. De vil gerne have en officiel mail - Så må vi se hvad der sker.  
iii. Emma og Kathrine står for det med “info-ottar mail”.  

14. Netposer:  
a. 23,5 pr pose for 50 stk. hos en anden leverandør (eks moms) + 250 i opstart= 

35 kr. Pr. stk. Inkl moms (fra tekstiltryk.dk).  
i. Er ikke blevet undersøgt  



ii. Kathrine og Cecilie står for det  
iii. sælges for 25,-  
iv. T-shirt tjener vi intet på  
v. Vi starter med at køber 100 stk til 18,- stk.  
vi. Sælges til 25-30,-  

15. Banner med OTTARs og ARKENs logo på til MSO.  
a. Lave til et arrangement eller bare skrive ud at vi mødes og laver en banner?  

i. Møde med antro om MSO bliver en ting  
ii. Hjemmelavet banner  

16. Djurs Sommerland tur til Halloween.  
a. Vil bestyrelsen afsted? NEJ 
b. Tur aflyst. 

17. Facebookgruppe:  
a. Er det vigtigt eller relevant, som datoer og spørgsmål, skriv det på gruppen og 

ikke i chatten. Så der ikke ligger nogle vigtige ting i en gruppechat. 
b. Problemer med at komme ind.  

i. Det virker stadig ikke - heller ikke efter Erik har inviteret 
ii. Gruppechat er træls  

c. Skal vi lave en ny facebookgruppe.  
i. Mette-Louise laver ny gruppe 

18. Økonomisk status: 
a. Ingen informationer om status.  
b. Omkring 10.000 på driftskonto.  

19. Medlemsstatus: 
a. Bliver først konkret til næste møde 

20. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Fredagsbar den 27 september er aflyst pga. af tyveri.  
- Kontantløs bar.  
- Diskussion med løsninger af dem der ikke har mobilpay. 

- Klippekort, som kun kan købes i en begrænset periode.  
- Jobformidling: 

- Clara og Frederikke har sendt en besked. 
- vi vil gerne have hvis Ottars bestyrelse gendiskuterer formålet med 

jobformidlingen og dens lovmæssige grundlag dvs hvad gør vi og 
hvorfor - meget DALF-regi. Vi vil rigigt gerne komme til et rent DALF 
-og jobformidlingsmøde, da de to emner går så godt i spænd. Lige nu 
er jobformidlingen jo også så godt som ikkeeksisterende, da der ikke 
er nogen akivitet. Så vi synes også vi er nødt til at få gang i en form 
for informationskampagne, ellers -synes det- at museerne glemmer 
at ringe til os 

- Jobformidling ind under Dalf, men Dalf kører jo ikke lige pt. men dette 
er meningen at den skal indgå i.  

- Dalf invitere job telefonen til deres næste møde  
- De to foreninger går godt i spænd og ingen i bestyrelsen er imod 

dette. 
- Dalf 



- Dalf afholdt to møder  
- Johan  

- Hans oplevelser  
- Internt detektiv møde 

- Hvor er de mange penge henne?  
- Eksistere den københavnske forening 
- Kontakt med Anna Poulsen fra nærorientalsk, men hun 

kendte ikke til den, men var interesseret i at få 
samarbejde op at køre.  

- Alle arkæologistuderende ind under dalf  
- Dansk magisterforening kan tilmeldes DALF, dette skal 

dog formidles ud, for har man meldt sig ind i 
magisterforeningen kan man umiddelbart ikke melde 
sig ind i DALF. 

- Lang vej endnu, men de arbejder på det  
- Kontakt til Morten (den der sidst havde ansvar for 

pengene i 2017 - pengene skulle være gået tilbage til 
Ottar i 2018 og skulle så tilbage til DALF i 2019). 

- Kontakt til klassisk arkæologi er taget.  
- Alle kandidater er automatisk skrevet ind, vi mangler 

blot dem fra BA  
- Dette skal skrives ind til generalforsamlingen  

- Mette fra fagrådet er også kontaktet.  
 

- Aktuel Orientering 
- Semestret er hermed planlagt, kalender skal opdateres og Felix skal 

kontaktes.  
- Næste semester planlægning er påbegyndt.  
- AO er på timeplaner.  
- Aktuel orientering for specialestuderende, de kan få lov at præsentere 

deres projekt. → Det giver yngre studerende mulighed for oplysning 
om specialet og for de specialestuderende at få øvelse ect. (Heide og 
Melissa) 

- Dette bliver også muliggjort til fællesfagdag.  
 

- EksArk: 
- Frederik og Melissa.  

- Termen er misvisende - de vil gerne ændre det til “Past 
technologies”  

- Konceptet: frivilligt tilbud, som på en måde er en del af BA, 
Minos vil have med i slutevaluering. Udvikling af studiet til 
pratisk hands on med et til to workshops. Hver workshop vil 
bestå af tre dele, hvor eksperter vil komme og fortælle om 
emne, rå materialer og bearbejdning. Så kommer en 
indledende praktisk del, sidste praktiske del er det færdige 
produkt.  



- 50,- pr workshop. - skal gå til ekspert, transport, mad.  
- Støtte fra uddannelses side og Ottar.  
- Der mangler praktisk hands on, som vil give en bedre 

forståelse for fremtidens teknologier.  
- Skal ind under uddannelsen på en måde, så den ekspert man 

henter ind ikke skal have direkte betaling.  
- Rainer: Der er et påbud omkring at studerende ikke må betale 

mere end 250,- pr år, pr. studerende  
- Hvordan integreres det ind i timerne:  

- Alle “arkæologistuderende” kender AE  
- De nuværende årgange er store og arbejder med to 

hold af gangen. Den bedste mulighed er at få det 
integreret i AE.  

- Jens vil ha’  
- Skal ikke være en obligatorisk del af undervisningen 

men det skal være offentlige workshops.  
- Alle skal kunne melde sig til, skal ikke være bundet op 

på enkelte fag, men med hele uddannelsen. → Frivilligt 
tilbud.  

- Emner  
- Flint  
- Ben og tak  
- Keramik forhistorisk /middelalder / klassisk 
- Bronzestøbning  
- Glas  
- Tekstiler  
- Skind  
- Træ  
- Mad og drikke  

- lav større event - fest - øl  
- Alle emner ville ikke kunne nås på tre år.  

- Opfølgende sp.  
- 50 pr. workshop (Så betaler man 50,- for workshop og 

de tre gange)  
- Arbejde fra de deltagenes side - råmaterialet  
- Vil blive undersøgt i nærmere detalje.  
- Til hvert forløb vil der være en manual.  

- Stemning  
- Fedt koncept, men går ud over det bestyrelsen har 

snakket om hvad Eksark er. For Eksark handler om at 
små grupper skulle mødes og lave noget sammen - det 
nære miljø. Det bevæger sig lidt langt fra hvad 
bestyrelsen tænkte Eksark skulle blive.  

- Eksark har ingen bestyrelse, men er under Ottar.  
- Der er ingen som har meldt sig ind, men det er måske 

en måde at starte det op igen.  



- PT er et officielt tilbud i samme stil som AO og 
debatklubben. Eksark kan være nærhedsgruppen. 

- Eksark er dødt, men en god måde at kickstarte det 
kreative miljø og skaber mulighed for at folk kan boltre 
sig i dette.  

- Man kan lære håndværket til PT og så kan folk 
fortsætte det til EksArk.  

- De vil holde sig til inhouse eksperter og derfor vil de 
50,- dække det.  

- Udkast er lavet til hver workshop.  
- Startkapital vil være godt.  
- Er det meningen PT skal ind under Ottar?  

- Det skal eksistere som et frivilligt tilbud  
- De ved ikke helt  
- De vil gerne Ottar som sponsor  
- Før man kan få lov at lave noget stort på 

Moesgård, skal de ind under Ottar - det har 
tidligere været en regel fra afdelingens side.  

- Skal startes op under afdelingen og ikke Ottar, det skal 
holdes sort og hvidt separeret. Mest succes hvis det 
kommer ind under afdelingen. Det vil blive forvirrende 
når der allerede eksistere en gruppe som EksArk → 
Kør det videre med afdelingen.  

- Frederik skal tage fat i folk omkring eksark - Frederik 
har ikke haft tid. Dog vil kontakten til disse personer 
genoptages. → Det nye Eksark.  

- Det skal være klart hvad EksArk og hvad PT er.  
- Grænsen skal gå fra officiel og privat.  

- Eksperten skal være ved PT og EksArk er studerende 
med studerende  

- Eksark, der skal ikke planlægges en hel masse det skal 
bare være happenings.  

- CasualArk  
- for at man kan kalde det eksperimental 

arkæologi skal det opfylde en masse.  
- Eksark er for at hygge omkring de forskellige 

materiale grupper.  
 

21. Evt. 
a. Har haft en snak med “hovedvagten” på MOMU, og han noget omkring nøgler 

og åbningen af studiekort, som vi lige skal snakke om. Det har jeg lovet ham - 
Sanne.  

i. de vil have deres nøgler igen - så de har skrevet lidt bredt vil det  
b. SHM - skal de med til julefrokost?  

i. De plejer at være med  
ii. men vi er rigtig mange nu  



iii. SHM har altid været inviteret aluminer  
iv. Men vi har ikke plads til dem  

1. vi spørger Mira - de er 25-30 personer  
c. Gardin i Foreningslokalet.  

i. Erik køber  
ii. Ane syer  
iii. bygningsforvaltningen - skinne  

22. Hvem ligger referat op? 
a. Det gør Kathrine.  

23. Næste møde: 
a. Vi aftaler det på den nye facebookgruppe.  

Mødet sluttet: 14:05.  


