
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: kl. 09.13
Til stede: Malte, Katrine, Rikke TP, Kamilla, Trine LJ, Trine BA, Niels (over zoom)

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

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

a. Juleklippeklister
i. Der kom mange mennesker, så der var god opbakning.
ii. Alt indkøb bliver givet af afdelingen.
iii. Det var en kæmpe succes!
iv. Til næste år skal der være meget gløgg.
v. Der var virkelig god opbakning fra hele bestyrelsen, så det var et

fælles projekt.
b. Aktuel Orientering

i. Det gik godt.
ii. Der var oplæg fra Lasse, Christina og Kamilla om udgravninger

forskellige steder.
iii. Oplæggene var gode, og folk var interesseret og stillede spørgsmål.
iv. Der var omkring 13-14 fysisk og 5 over zoom.
v. Det lå før fredagsbar, så det tiltrak mange studerende.

vi. Alt indkøb bliver givet af afdelingen.
vii. Til næste semester holder vi fast i at køre det engang imellem.

c. Årgangsrepræsentanter
i. Malte er på 3. semester.
ii. Julie er på 5. semester.
iii. Poul på 1. semester er spurgt, men han skal lige tænke over det.

d. Eksamenssparring
i. Det blev sat op med kort varsel, hvorfor der ikke kom så mange.

Derudover var det inden antropologbar.
ii. Det gik godt. Der kom nogle fra 1. semester og fik sparring om

periodevalg, samt andre fra semester med spørgsmål.
iii. Ideen er dog god og kan være relevant til fremtiden. Det giver god

mening, at det er sparring mellem studerende.
iv. Til næste gang skal arrangementet dog være inden en arkæologibar.

4. Økonomisk status:
a. Der bliver ikke brugt penge for tiden, da afdelingen har bidraget til

arrangementerne efter at have fået økonomisk bidrag, der skal bruges til
sociale og faglige arrangementer efter Covid-19.

b. Vi har fået mastercards til både Ottar og julefrokostkontoen.
5. Medlemsstatus:



a. 66 betalende medlemmer.
6. Nyt fra udvalgene

a. Arken
i. Ingen repræsenteret.
ii. De har haft deres sidste fredagsbar i dette semester.

b. Jobformidling
i. Det står stille.

c. Dalf
i. Dalf holdt oplæg til Aktuel Orientering, hvilket gik godt.

d. Aktuel orientering
i. Aktuel orientering blev gennemgået tidligere.

e. EksArk
i. Vi afventer at høre nyt fra Toke.

f. SoMe
i. Der blev lagt et opslag op efter juleklippeklister, som har fået virkelig

god respons.
ii. Vi har fået flere følgere.
iii. Vi er blevet bedre til at hjælpe til på SoMe, så det ikke er Kamilla, der

står for det hele. Vi modtager dog stadig ikke noget fra Arken.
7. Evt.

a. Jul i den gamle by
i. Der kommer begivenhed ud snarest muligt.

b. Forårssemester
i. 2 x søndagsture (08.30-16.00)

1. Byvandring i Aarhus
2. Fyn er fin

a. Kamilla, Trine, Malte
3. Ribe

a. Katrine, Trine
4. Ertebølle
5. Thy

ii. Udlandstur
iii. 2 x Aktuel orientering
iv. Eksamenssparring
v. Tartelettorsdag

vi. Filmaften
vii. Sommerfest/generalforsamling
viii. Fredagsbarer

c. Fællesbillede
i. Bliver taget efter mødet.

d. Ottar initiativ/indslag til julefrokost?
i. Der er faste indslag til julefrokosten. Kamilla foreslår, om Ottar skal

lave et indslag.
1. Forslag: Dans, sang, stafet.
2. Vi kan ikke komme på det gode indslag nu, men vi tænker

videre.
e. Udefrakommende initiativtagere



i. Der er folk, der kommer ind over Ottar, hvilket kan forvirre os og give
os ekstra arbejde. Dette giver et ekstra pres på Ottar, og vi er nødt til
at sige stop for det, da det desværre bliver en byrde i stedet for en
hjælp.

f. Bestyrelsen
i. Det meste af bestyrelsen skal i praktik til efteråret 2022, hvorfor vi det

næste semester skal overveje at have nye bestyrelsesmedlemmer
ind, så der kan dannes en ny bestyrelse, og der kommer en glidende
overgang til overdragelse af posterne.

8. Hvem ligger referat op? Katrine
9. Næste møde: Tirsdag d. 1 februar kl. 14.00
10. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: kl. 11:17


