
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 4/5/2021, kl 15:01
Til stede: Frederik, Katrine, Niels, Trine, Kamilla og Rikke.

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

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

a. Generalforsamling
i. Generalforsamlingen er flyttet til september, men mangler stadig at få

fastsat en dato. Den 3. eller 10. september som muligheder. Af
hensyn til de nye og sommerfesten overvejes det, om det skal ligge
lidt senere i september. Generalforsamling og sommerfest afholdes
den 10. september 2021. Godt med dato, så planlægning og
udmelding så småt kan begynde.

ii. Der skal afholdes møde inden generalforsamlingen, hvor vedtægterne
skal checkes, evt. i august. Møde KUN om det. Hygge og møde, men
efter udgravning. Evt. torsdag den 1/7. Datoen tages op igen til næste
møde, hvor folk kender deres planer bedre.

4. Økonomisk status:
a. Samme som altid. Overvej at bruge penge på en ting/underholdning til

sommerfest, så medlemmerne får noget godt ud af det. Vi kan begynde at
tænke over det og generelt planlægge en god sommerfest med sjove
aktiviteter. Alle lægger hovederne i blød. Vi vil lave aktiviteter, så det bliver
sjovt at deltage hele aftenen, og det bliver knap så fri-leg/fredagsbar agtigt. Vi
skal måske spørge 2. semester, om de vil være med til planlægning, nu hvor
de gik glip af julefrokosten.

5. Medlemsstatus:
a. Intet nyt.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Der har været møde for festudvalget med mange deltagende. God
snak, hvor der blev nedsat små udvalg. Det virker som om, de er ved
at komme godt i gang og forberede til genåbningen af fredagsbarer.

- Jobformidling
- Ikke så meget nyt. Københavns Museum er nu også med i

facebook-gruppen.
- Dalf

- Dalf har modtaget en sag. Rikke og Trine har taget hånd om det og
overvejer at tage det op med Magisterforeningen.

- Aktuel orientering
- Der var AO d. 23/4. Det gik fint med fin tilslutning.



- God udbredelse på facebook, men kunne være godt at sende en
reminder-mail på universitetets platforme: undervisergangen,
studerende osv. AO plejede også at være en fast del af skemaet, der
gjorde det mere synligt.

- EksArk
- Toke og to af hans medstuderende har ideer og ting klar, til når

campus åbner mere op igen.
- SoMe

- Indhold under udgravninger
- Hvordan det skal fungere: tage kontakt til de hold der skal på

udgravning (seks forskellige). Vi skal tage fat i de studerende
snart. 2. semester tager afsted ugen efter 6. semester.
Take-over ville være et godt format, da det fjerner arbejdet fra
vores egne hænder. Evt. kan 6. semester starte med
take-over, så 2. semester kan se, hvordan det foregår, og
hvilke forventninger der er. Man kan også melde ud, at man
kan følge diverse sider/SoMe sider, man kan følge for at følge
med i udgravningerne.

- Evt. skal vi skrive, at balletips holder udgravningspause,
henvise til siderne og så have mindre antal opslag. Et opslag
pr. hold der bliver postet løbende i løbet af udgravningerne.

7. Evt.
a. Møder bliver ofte rykket rundt.

i. Møder planlægges i god tid, så folk kan prioritere at komme til
møderne. Men folk er lidt dårlige til at melde fra sent, så møderne skal
rykkes, og det går ud over personlige aftaler/ arbejde mm. Det skal
blive bedre, så planlægning bliver nemmere for alle.

ii. Fra dd. fastholdes datoerne for møderne. Hvis ikke man kan komme,
må man læse referatet.

iii. Opfordring til at prioritere møderne og planlægge udenom møderne,
når datoen er blevet fastsat.

b. Bestyrelse 2021/2022.
i. Hvem der stiller op igen og forventninger. Der skal tages fat i andre

semestre, så bestyrelsen ikke er så sårbar. Der skal findes en ny
repræsentant for Arken. Der skal sættes stort ind ved de yngre
semestre, så de lærer mere om OTTAR og får lyst til at være med.

ii. Måske lave SoMe opslag om bestyrelsesarbejde, så folk kan se, hvad
vi laver og måske lokke nye medlemmer ind. Sprede det ud til 4. og 2.
semester.

8. Hvem ligger referat op?
a. Katrine

9. Næste møde: Lægges sammen med det andet møde den 1. juli kl. 10 med kort
bestyrelsesmøde og resten planlægning af sommerfest og gennemgang af
vedtægter.

10. Rengøring af foreningslokalet:
Mødet sluttet: 16.17


