
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 15:25
Til stede: Kamilla, Niels, Malte, Trine BA, Rikke G, Rikke T, Trine LJ & Katrine (på zoom).

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

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

a. Rikke Gaardsten Graversen er indtrådt i bestyrelsen som menigt medlem.
b. Filmaften

i. Filmaften gik rigtig godt. Vi så the Iron Lady, bestilte pizza og lavede
popcorn. Der var god stemning, og folk virkede til at hygge sig. Småt
men godt.

ii. Det kan godt gentages til foråret, da det er nemt for os at arrangere.
Gerne hvor det stadig er mørkt for at bidrage til hyggen.

iii. Vi kan overveje at sende mails ud til medlemmerne om
arrangementerne for at forsøge at nå ud til flere.

iv. Der foreslås at sende begivenhederne ud i alle årgange - dette
diskuteres senere på mødet.

v. Mængden af popcorn var passende.
c. Bogmarked

i. Vi solgte for 295 kr, hvilket var rigtig fint, da bøgerne blev solgt billigt.
Herunder solgte vi to net.

ii. Det var fint, at vi var der for at vise, at vi er til stede.
iii. De resterende bøger er givet til Erik.

4. Økonomisk status:
a. Der er bestilt kort til både Ottar og julefrokostkontoen, men de er ikke

kommet.
b. Der er kommet NemId til Jens.
c. Vi skal være opmærksomme på, at der altid skal være kvittering med, når vi

køber noget.
d. Der er penge på kontoen.

5. Medlemsstatus:
a. Der er 62 betalende medlemmer, så det er meget positivt.
b. Det er vigtigt, at der bliver lavet en masse, så folk får noget for pengene.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Det kører. Der er rigtig god deltagelse til fredagsbarerne i år.
- Jobformidling

- Det står stille, der har ikke været noget på det seneste.
- Vi kan reposte, at Jobformidlingen er en del af Ottar, så folk bliver

reminded om det.



- Dalf
- KU havde indkaldt til møde, men dette blev aflyst på dagen. Vi

afventer derfor, at de finder en ny dato til møde inden udgangen af
året.

- Aktuel orientering
- Mail fra Johan - Johan har sendt en mail om, at der var to

oplægsholdere fra museum Salling, der er interesseret i at holde et
oplæg. Problemet med dette er, at AO har fokus på oplæg fra de
studerende, hvorfor vi skal overveje om vi ønsker dette.

- Vi kan få klassiske ind.
- Oplæg om at udgive/udgravning i udlandet eller andet, der handler om

at være studerende.
- Trine BA nævner, at det generelt kunne være interessant at få mere

information om udgravning.
- Vi skriver til dem fra museum Salling for at høre, om de kunne være

interesseret d. 26/11 og så kan Kamilla og Katrine holde et oplæg om
udgravning i Polen. Christina udgravede i Pompeii. Lasse i Danmark.
Lasse Lukas og Mads i Tyskland. Kulturelle forskelle på udgravninger.
Hvordan de er kommet i stand.

- Trine skriver til Museum Salling og spørger, om de interesseret i at
holde oplæg næste semester.

- Kamilla snakker med oplægsholdere til d. 26.
- EksArk

- Vi har ikke hørt noget, men tager kontakt til Toke for at få en status.
- SoMe

- SoMe kører fint.
- Vi ønsker, at Arken bruger os mere, hvorfor vi skal have fat i Arken, så

de husker at tage kontakt til os, så vi kan lægge opslag op.
7. Evt.

a. Søndagstur
i. Der er 5 tilmeldte og 5 fra bestyrelsen.
ii. Trine køber ind, og Katrine laver boller og kage.

b. Opret begivenheder til arrangementer
i. Juleklip
ii. Aktuel Orientering
iii. Jul i Den Gamle By - er planlagt til d. 9 december, men der er 3. og 1.

årgang på tur til København. Datoen ændres til d. 13 december.
iv. Ændre datoen på kalenderen!!

c. Mail fra Rainer
i. Mail fra Rainer, der er videresendt fra en arkæolog fra Museum

Østjylland om, at de havde en udgravning, og om vi var interesseret i
at komme ud at se den. Der var ikke tid til at gøre noget ved netop
denne, men vi synes, det er en god idé at lave arrangementer, hvor vi
tager ud og ser udgravninger og får kontakt til museerne. Trine svarer
på mailen og siger, at vi i fremtiden er interesseret.

ii. Rikke GG tager ansvaret for at skrive til nogle af de omkringliggende
museers arkæologiske afdeling.

d. Penge -  SØG SØG SØG



i. Vi har mulighed for (nemt) at søge penge i Kickstarter fonden. Vi
søger til julefrokosten, der er aftalt at forsøge at søge 25.000 kr.

e. Debatklub(Johan):
i. Johan har foreslået at lave en debatklub, hvor man kan udvikle sine

evner til at debatere og stille gode spørgsmål. Han har øvelser og
instruktioner og vil også gerne hjælpe med at starte det op, afhængig
af hans fremtid på AU. Det er en god ide, men der mangler en
tovholder for det. Det kan tages op i næste semester, hvis det stadig
har interesse.

f. Årgangsrepræsentant
i. Vi snakkede tidligere om at få årgangsrepræsentanter, som kan få

formidlet vores arrangementer på deres facebooksider.
1. Malte er for 3. semester
2. Kamilla har forslag til 1. semester  (Poul og Amanda). og 5.

semester (Julie og Kaas).
3. Rikke på SHM.

ii. Lav messengergruppe til dem alle sammen, hvor kontaktpersonen
skriver videre med arrangementer. Malte melder sig!

8. Hvem lægger referat op?
a. Katrine

9. Næste møde: 6/12-2021 kl. 9.00 til morgenmad og billede af bestyrelsen.
10. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: 17.05


