
Dagsorden til OTTARs bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 4/3-2021 kl. 09.04  
Til stede: Kristine, Katrine, Rikke, Trine, Mads, Jens, Frederik og Kamilla.  
  

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

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

a. Kommer under de andre punkter.  
4. Økonomisk status:  

a. Intet nyt. Tænk på arrangementer fremadrettet, da vi har økonomi til 
arrangementer, der koster penge.  

5. Medlemsstatus: 
a. 1 nyt medlem siden sidst og 1 nyt medlem på vej. 52 betalende medlemmer 

nu. Når man bliver medlem, modtager man en mail, hvor der nu også står 
vores facebook, instagram og jobformidling.  

6. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Mads, Jens og Kristine fra Arken er tilstede.  
- Arken er ved at kigge på højtalere til baren, da disse er i stykker. De 

forsøger at søge penge til nye højtalere. De skal holde møde og 
undersøge priser på højtalere, fordi der skal være styr på priserne, 
inden der søges penge. Mødet ikke afholdt endnu. De er gået 
sammen med antropologerne om at undersøge højtalere.  

- Opslag i Arken facebookgruppe for at få forslag til begivenheder 
blandt medlemmer, men ingen forslag modtaget.  

- Flere medlemmer af Arken er ikke medlem af OTTAR, men det tager 
vi først hånd om, når fredagsbaren åbner op igen.  

- Jobformidling 
- Alle mails til museer, OTTAR-medlemmer og undervisere er blevet 

sendt afsted.  
- Facebookgruppe oprettet. Per d. 4/3/21 40 medlemmer som er en 

blanding af OTTAR-medlemmer, undervisere og folk fra en del 
forskellige museer. Gruppen modtager også ansøgere fra studerende, 
som ikke er OTTAR-medlem, og de har fået en besked om 
begrundelse for afslag og hjælp til at blive medlem af OTTAR. 

- Dalf 
- Intet nyt. Der skal kun ske noget nyt, hvis der kommer en sag. Når 

campus åbner, skal vi ud og fortælle om Dalf.  
- Aktuel orientering 



- Der er gang i AO. Der er blevet holdt møder, og den første 
begivenhed er blevet oprettet. De næste par gange er også planlagt 
og aftalt med foredragsholdere.  

- Afventer med udgravningsmånederne for at se, om det giver mening 
at holde AO eller ej. I stedet reklamér for at følge udgravningernes 
SoMe.  

- EksArk 
- Ikke repræsenteret i dag.  

7. Evt. 
a. Engagement → OTTAR kalender?  

i. Det generelle engagement er lidt for lavt. F.eks. da der skulle gives 
feedback på Jobformidlingen, blev der ikke svaret fra alle. Nogle ligger 
mere arbejde i det end andre.  

ii. Forslag om at lave en fælles OTTAR kalender. Forslag om at bruge 
vores facebookgruppe i stedet for, men måske kalender er nemmere 
til at planlægge ud i fremtiden, og man kan få påmindelse, så man 
husker møder og deadlines. At bruge kalender vil hjælpe med at vores 
gode ideer bliver ført ud i livet.  

iii. Katrine og Kristine kigger på kalender efter mødet.  
 

b. Arken  
i. Hvordan bestyrelserne agerer på Moesgaard.  
ii. Opmærksom på at undervisere har set, at der bliver holdt nogle 

“lukkede barer”. Vi har et ansvar for ikke at holde lukkede fester og 
især ikke på Moesgaard, når vi ikke må holde begivenheder under 
Covid-19. Det var ikke nogen arrangeret fest. Men sender et skidt 
signal, at nogle formænd/bestyrelsen for Arken og OTTAR deltager i 
en mini fest/sammenkomst. Selvom det ikke er hensigten at holde en 
bar, så er det uhensigtsmæssigt, at underviserne snakker om det, 
fordi vi har brug for undervisernes opbakning. AU har også sagt, at 
der ikke må holdes faglige og sociale arrangementer. Arrangementer 
på campus bliver sat i forbindelse med studenterorganisationerne, så 
derfor skal sådanne arrangementer holdes væk fra campus. Skal også 
siges videre til antropologerne.  

iii. Gør det noget, at vi sidder i parken til sommer? Vi skal undersøge, 
hvad der går ind under campus, for vi må altså ikke holde nogen 
arrangementer på campus. Trine mener, at parken hører ind under 
campus. Vi må summe over den her, og når campus åbner igen. 
Restriktioner ændrer sig, og det skal der tages hensyn til.  

iv. Vi er alle i bestyrelsen i forskellige organisationer, og derfor har vi et 
ansvar - vi er repræsentanter, og hvordan vi agerer falder tilbage på 
organisationen.  

v. Diskussion om hvorvidt det er et arrangement, når det ikke er 
arrangeret af en organisation men af privatpersoner.  

vi. Opsummering: vi snakker videre, når restriktionerne ændrer sig. Vi 
skal være bevidst om, hvilke signaler vi sender i kraft af, at vi er 
formænd og studenterorganisationer.  

 



c. SoMe 
i. Der er kommet godt gang i instagram og facebook. Vores årgang (6. 

semester) har haft takeover i sidste uge. Takeover opslag fik dobbelt 
så mange likes som vores normale OTTAR opslag.  

ii. 192 følgere på OTTAR instagram. Mange flere end betalende 
medlemmer.  

iii. Ideer til at få flere følgere (f.eks. mulepose til medlem nummer 200). 
Vi skal lave opslag på facebook om, at der er takeover på instagram. 
Også dele disse opslag inde på “Livet på Moesgaard” og “Arkæologi 
på Moesgaard”.  

8. Hvem ligger referat op?  
a. Katrine 

9. Næste møde: Torsdag d. 19/3/21 
10. Rengøring af foreningslokalet: Ikke relevant.  

Mødet sluttet: Kl. 10.18.  
 
 


