
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde - 4 
februar 2020.  
  
Møde startet: 12:31 
Til stede: Trine, Sanne, Charlotte, Frederik, Stenner, Lærke, Mette-Louise (forsinket) og 
Kathrine  
  

1. Formalia: 
a. Referent: Sanne  
b. Ordstyrer: Frederik  

2. Godkendelse af referat:  
a. Godkendt  

3. Siden sidst: 
a. Julefrokost.  

i. Issues.  
1. Der skal laves nogle faste regler, grundet drama  
2. Evt. lave en manual  
3. Vi skal have rettet i den gamle drejebog, så der kan laves 

nogle faste spilleregler, så ingen skal lægge ansigt til, det 
kommer til at køre efter bogen  

4. Kommer folk der ikke har betalt skal der gøres noget, OTTAR 
kan ikke lege politi, så enten armbånd, eller hyre nogen til at 
holde øje med døren  

5. Styregruppen bag julefrokosten hjælpe med at lave den nye 
bog, så de kan dele erfaringer 

6. Konklusion! Ny regelbog, i fysisk form, sort på hvidt, lamineret  
7. Trine, Kathrine, Stenner, og den gamle styregruppe laver ny 

drejebog for julefrokost 
ii. Aftale dato for næste julefrokost og evt. samarbejde med MCH og 

holde et juleseminar inden julefrokost.  
1. Kathrine har snakket med Felix om julefrokosten, og det 

faktum at der ikke var så mange undervisere, måske holde det 
om torsdag. Først noget reception, og så julefrokost 
efterfølgende  

2. underviserne syntes de fik invitationen får sent 
3. Holdes det torsdag er der problemer med at komme hjem fra 

byen grundet mangel på natbusser  
4. Hvornår skal det ligge?  

a. Måske finde dato som noget af det første efter 
sommerferien?  



b. Datoen skal findes allerede inden rusugen, så den nye 
årgang kan få den af vide med det samme, da det er 
deres ansvar 

iii. Oprydning i form af julepynt rundt omkring og i foreningslokalet.  
1. Tøjstativerne er vistnok OTTARS  
2. Hvad med bøjler?  
3. Oprydning når drejebogen skal skrives  
4. Julepynten skal fjernes snarest → fjernes efter dette møde  

4. Søndagsture: 
a. Fyn: Søndag d. 15 marts  

i. Stenner, Charlotte  
ii. Søg gerne aktivitetspuljen  

b. Mariagerfjord: Dato. Søndag d. 19 april  
i. Sanne, Kathrine 
ii. Reservere bilerne efter mødet  
iii. Vi reservere to biler  

5. Twitter.  
a. Meget brugt i akademisk verden  
b. Vi er en studenterforening, så nok ikke nødvendigt  
c. Stenner siger twitter er død  

6. Gdansk: 
a. Accommodation is on! 

i. Der er blevet fundet nogle lejligheder, 4 personer, køkken og bad  
ii. Der er parkering  
iii. Cafe hvor man kan aftale morgenmad  
iv. 5,500 kr for 15 mennesker 
v. Fest er fy fy, men det bestemmer vi bare selv! 

b. 15 mennesker = 2 biler.  
i. Plads til alle plus bagage  

c. Program skal laves. 
i. Det giver ikke så meget mening at Lærke hjælper med programmet, 

da hun ikke skal med 
ii. Nogle af os andre der skal med på turen hjælper med det  
iii. Måske få nogle inputs fra de deltagende 

d. Polakkerne er kontaktet. 
i. Få en rundvisningen meget tidligt på turen, så der er mulighed for at 

tosserne kan finde rundt  
ii. De glæ’er sig  

e. T-shirt 
i. God ide  
ii. Ikke hvid tak, andre farver ønskes  
iii. Spørg de deltagende om ønske af farve og logo  
iv. Vi laver en afstemning → efter mødet, Sanne klarer det  
v. Michael Valentine → Stenners kontakt  (tager ca. 2 uger) 

f. Social media  
i. Hvem klarer turen?  



1. Bestyrelsen hjælper hinanden med at få lagt det op 
2. Stenner hjælper på afstand  

7. Tartelet aften: Torsdag d. 19 marts, kl. 15-18  
a. Tarteletfyld  

i. Sanne klarer den  
ii. Indkøb/indkøbsliste  

1. Sanne laver liste  
2. Holde øje med tilbud  

b. Lokalebooking  
i. Vi booker efter mødet  
ii. Stenner laver begivenhed 

8. Sommerfest: Fredag d. 26 juni  
a. Ønske om at der er mange der hjælper til  
b. Samarbejde med Arken  
c. Lokalebooking → gøres efter mødet  

9. Bogmarkedet: Fredag d. 28 februar  
a. Vi har fået nogle kasser med bøger fra Viborg Museum, skal vi sælge dem til 

Eriks bogmarkedet?  
i. Fælles pris  
ii. Pengene går til OTTAR  
iii. Bøgerne gennemgås  
iv. Priserne vil falde i løbet af markedet  
v. Bod er booket hos Erik  

b. Hvem vil stå for det?  
i. Lærke, Trine, Frederik  

10. Kalender: 
a. Der skal laves en ny.  

i. Stenner klare den  
ii. Alt skal fremgå på kalenderen  

11. Økonomisk status: 
a. Intet nyt, Sanne har fortsat ikke fået den. Næste gang ville det være godt at 

vælge en der kan styre økonomi i mere end et år. 
b. Sanne træder af til Sommer, kasseren der bliver valgt til sommer skal kunne 

være i Ottar i længere tid. 
c. Vi ved pt. ikke hvordan økonomien ser ud, vi kan ikke selv se den, Erik har 

den, han siger det ser fint ud pt.  
12. Medlemsstatus: 

a. Frederik har ikke lige fået kigget på det inden mødet  
b. Der mangler stadig betalinger  
c. Nogle vil gerne meldes ud  

13. Nyt fra udvalgene 
- Arken: 

- Intern medlemsmøde med nye opdateringer osv.  
- Evaluering: Folk er overordnede tilfreds med nogle enkelte 

kommentar.  
- Økonomiske udfordringer:  



- Ølskuret solgt til julefrokost og dernæst købes tilbage.  
- Økonomien er ikke prangende, så der bliver prisstigninger.  

- Lene har skaffet en alkoholbevilling på 8 år.  
- Der bliver lavet en manual til fremtidige styregrupper.  

- Jobformidling 
- Intet nyt  

- Dalf 
- De fik ikke holdt møde  
- Der er ikke sket noget siden december  

- Aktuel orientering 
- Småt i gang med planlægningen  
- 14 februar er første gang, Salling museum 

- EksArk 
- Ikke fundet tid til at holde møde 
- Finde nogle datoer  
- Få dem på OTTARS kalender  
- Tak for pengene  

14. Evt. 
a. Reklamer for OTTAR: 

i. Gå rundt til 2. og 4. semesters undervisning og fortælle om OTTAR.  
1. Sammen med nogle af den andre foreninger måske? 
2. Få dem til at deltage i generalforsamlingen  
3. Hvem gør hvad? 

a. Kathrine, Trine, Mette-Louise  
b. Stenner spammer SoMe  

b. Svantes skakspil.  
i. Sanne tager den videre med Svante, og undersøger om opbakningen 

er der til.  
c. Udvalg Manualer  

i. Arken laver en manual til både formænd og kasserer  
ii. OTTAR laver en manual over de vigtigste poster  
iii. Stenner laver noget over SoMe 
iv. De forskellige foreninger laver over deres eget arbejde, det praktiske  
v. Flere mapper på drev  

d. Ottar problemer - sladder  
i. Trine har hørt nogle ting om OTTAR, dårlige rygter, Kathrine har bare 

samlet hendes bedste venner og styre det hele, foreningslokalet bliver 
brugt som hygge-lokale 

ii. Der blev i rusuge sagt til de nye at de skulle holde sig fra OTTAR 
grundet den nuværende bestyrelse  

iii. Der har ikke været så mange deltagende i vores arrangementer, 
grundet disse rygter.  

iv. 8. semester er med i rigtig mange ting herude, men der er ikke rigtig 
andre der tager det store initiativ, mangel på deltagelse fra de andre 
semestre 

v. Mange af os fra 8. semester har aldrig rigtig arbejdet sammen før nu 



vi. Tie rygterne ihjel  
1. Nogle i bestyrelsen har ikke hørt om problemerne  

vii. Reklamere med at vi ønsker folk fra flere semestre, få mere diversitet  
viii. Det er demokratiet der har bestemt, ingen grund til sure miner  
ix. Ligge vægt på at mange fra bestyrelsen forsvinder nu, nye kræfter 

ønskes 
x. Vi har rigtig meget foreningsarbejde, så alt i foreningslokalet er ikke 

hyggesnak, bare fordi det på en anden side af glasset ser sådan ud  
xi. Resultaterne fra generalforsamlingen skal lægges væk med det 

samme, den seddel skal ikke rundt til sommerfesten  
xii. Foreningslokalet skal ikke bruges til private arrangementer 
xiii. Folk føler fredagsbarerne er kedelige, der skal ske noget, så vi kan få 

folk tilbage  
15. Hvem ligger referat op? 

a. Kathrine  
16. Næste møde: Tirsdag d. 10 kl. 14.00 
17. Rengøring af foreningslokalet: 

Mødet sluttet: kl. 14.25  
 
 
 


