
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet kl. 13.41
Til stede: Malte, Rikke TP, Rikke GG, Trine, Katrine, Kamilla

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

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

a. Påskefrokost
i. Vi har fået en mail om, at vi skal betale for rengøring, fordi der ikke var

gjort nok rent. Vi har ikke modtaget bøden/beløbet endnu. Men nogle
fra bestyrelsen var på Moesgaard om lørdagen og søndagen, og der
var der gjort fint rent. Vi vil derfor gerne have besked om, hvad bøden
går på. Hvis reglerne er lavet om, så skal vi have det at vide.

ii. Har styregruppen trukket betalingerne ud? Vi skal spørge dem. Trine
skriver til dem.

b. Moesgaard Museum
i. Rikke GG har snakket med en fra Moesgaard som planlægger alle

udgravninger. Deres budget for sommerudgravning er ikke blevet
godkendt endnu, men når de er gået igennem, så vil de kontakte os,
så vi kan komme med på nogle udgravninger. De skal bare vide det,
så en af arkæologerne kan tage lidt tid ud, så de kan vise os rundt på
udgravningen.

4. Økonomisk status:
a. Det ser fint ud. Vi skal stadig tænke over, hvad de bliver brugt til.

5. Medlemsstatus:
a. Ingen nye siden sidst.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Det går fint.
- Jobformidlingen

- Ikke noget nyt. Det går fint.
- Dalf

- Der er ikke sket noget nyt siden sidst.
- Vi får ikke tid til at tage til København i det her semester. Men både

Trine og Rikke TP vil nok gerne tage et år mere, så der ikke er nye
repræsentanter fra både Aarhus og København.

- Aktuel orientering
- Sidste gang blev aflyst, fordi Jens Vellev holdt oplæg.
- Næste gang bliver flyttet, fordi vi holder seminar med Samuel Cohn i

stedet for den 5/5-2022.
- EksArk



- Vi skal lave forslag til nye vedtægter, fordi vi ikke bare kan nedlægge
det uden generalforsamlingen. Se sidste mødereferat (16/3/22).

- SoMe
- Det kører helt fint.

7. Arrangementer
a. Gdansk

i. Det hele er planlagt.
b. Fyn er fin

i. Der er oprettet en gruppe, som skal til at planlægge turen.
8. Evt.

a. Seminar med Samuel Cohn d. 5/5?
i. Johan vil gerne sætte et seminar om med Samuel Cohn. Der er ikke

flere tider i MCH, så derfor har han spurgt, om vi kan gøre det
igennem Ottar d. 5. maj.

ii. Der skal rigtigt være AO dagen efter, så det flytter vi til en anden dag.
b. Ny bestyrelse

i. Vi laver nogle posters om Ottar, så vi kan blive mere synlige og skabe
interesse for Ottar.

9. Hvem ligger referat op?
a. Katrine

10. Næste møde: 28/4 kl. 15.15
11. Rengøring af foreningslokalet: Alle

Mødet sluttet: 14.28


