
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 15.16
Til stede: Rikke TP, Malte, Rikke GG, Kamilla, Katrine og Trine

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

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

a. Gdansk
i. Vi havde en god tur til Gdansk. Vi mangler at runde turen af, da vi

mangler at færdiggøre budgettet og snakke med Leanne om
fondspenge. Vi brugte færre penge end planlagt, og vi skal derfor
kigge på, om folk skal have penge tilbage.

ii. Det var en stor success med udenlandstur, og vi kan derfor skrive alle
vores erfaringer ned fra denne tur og overveje, om det skal afholdes
hver år i fremtiden.

4. Økonomisk status:
a. Der er pt ikke noget overblik, da Gdansk har brugt Ottars kort, men der er

lavet et separat budget for denne tur. Dette skal derfor indsættes i det
generelle budget for Ottar.

5. Medlemsstatus:
a. Ikke noget nyt.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Ikke noget nyt, det kører.
- Til næste bestyrelsesår kunne det være optimalt, hvis Arken var

repræsenteret ved møderne fast.
- Jobformidling

- Det kører.
- Dalf

- Ikke noget nyt.
- Aktuel orientering

- Vi har ikke AO på fredag, men næste torsdag, da vi aftalte med Johan
at arrangere et foredrag med Samuel Cohen. Dette er dog blevet
ændret, da begivenheden ikke alligevel bliver lagt ud i Ottars navn,
hvilket betyder, at vi ikke afholder et Aktuel Orientering arrangement.
Fremtidigt skal vi derfor være opmærksomme på, at når vi planlægger
at afholde arrangementet, skal vi holde fast i det og ikke rykke trods
andre events.

- EksArk
- Ikke noget nyt.

- SoMe



- Det spiller.
7. Arrangementer

a. Fyn er fin
i. Der er lavet program og begivenhed. Der er syv deltagere, hvoraf tre

er fra bestyrelsen.
b. Event torsdag d. 5/5

i. Den er vendt.
c. Sommerfest og generalforsamling

i. Sommerfesten var egentlig lagt ud til at skulle afholdes d. 24/6, men
dog er der flere semestre, der ikke er færdige med eksamen den dato.
Vi aftaler derfor, at vi rykker det til d. 30/6 eller d. 1/7, som vi vender
med Arken inden endelig afgørelse.

8. Evt.
a. Intet til eventuelt.

9. Hvem lægger referat op?
a. Katrine

10. Næste møde:
a. Tirsdag d. 10/5 kl. 14.00

11. Rengøring af foreningslokalet: Alle
Mødet sluttet: kl. 15:53


