
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 6/11/2020 kl. 12.10 
Til stede: Kamilla, Kristine, Niels, Frederik, Katrine, Rikke, Toke & Trine  
  

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

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

a. Aflysning af alle arrangementer, grundet Regeringen og AU’s tiltag. 
i. Vi holdte møde sidste mandag, hvor OTTAR aflyste alle sociale 

arrangementer.  
ii. Der bliver efterlyst digitale alternativer → hvad skal dette være?  
iii. Kristine: Snakket med Barbaren om, at der bliver lavet en 

adventskalender for at støtte Arken og Barbaren. Der bliver købt 4 
slags øl, en til hver advent. Pakken kommer til at koste 100 kr. De har 
snakket med Rainer og afdelingsleder for Antropologi om, at der bliver 
lavet videoer. Der bliver mulighed for at købe ekstra øl til.  

1. Resten af bestyrelsen sikrer sig, at der er snakkes med 
afdelingsledere for at få godkendelse på det. Dette er der. Det 
er aftalt, at det er bestyrelserne der pakker julekalenderne og 
deler dem ud, så der bliver taget forbehold for corona. For at 
det kan køre rundt, skal der være minimum 30 deltager → der 
bliver lavet et alternativ med cider.  

iv. Igen: Hvad skal der gøres? Skal vi lave nogle digitale sociale 
arrangementer? Vi nærmer os jul, så det er ved at være sidste udkald. 

1. Katrine: Tænker ikke, at hun selv ville deltage. Tænker vi skal 
gøre noget ud af at reklamere for, at folk selv f.eks. kan tage 
op og se den nye udstilling på Moesgaard.  

2. Kristine: Vi kan lave pre-video til “julefrokost”  
3. Trine: Umiddelbart går pointen af arrangementet, hvis det ikke 

er live.  
4. Kamilla: Vi skal lægge fokus på “online julefrokost” og lægge 

mere fokus på SoMe → bestyrelsen er enige i dette. Vi skal 
alle bakke op om dette, og huske at tage billeder og sende til 
Kamilla.  

5. Kamilla ønsker at hele bestyrelsen hjælper med SoMe.  
6. Kristine skal i Den Gamle By, hvor hun kan hjælpe med at 

promovere dette.  
7. Er der enighed om, at der ikke bliver lavet andre 

arrangementer end online julefrokost? Og at vi er aktive på 
SoMe → JA. 



8. Trine: Forslag om, at der bliver lagt noget op på SoMe mindst 
én gang om ugen. Bestyrelsen er enige om dette, men også at 
det er et fælles ansvar og ikke kun Kamillas. Og gerne oftere 
end én gang i ugen.  

9. Katrine: Konkurrencer! Følger nummer x får en mulepose? 
Bestyrelsen er enige om dette. 

b. “Påskefrokost” 
i. Vi har været ude ved den nye årgang og give information om, at 

julefrokosten er aflyst, og at de får noget at vide, når vi ved noget og 
situationen har ændret sig.  

ii. Skal der gøres mere ved dette nu?  
1. Det er svært at gøre noget ved det, som situationen er nu.  
2. Skal vi holde ændrer på datoen og hele tiden have dette i 

baghånden til f.eks. at booke lokale?  
3. Vi holder på d. 9/4-2021 indtil videre.  

a. Vi kan godt reservere kantinen allerede nu, så må vi se 
til den tid.  

b. Vi skal gøre det så let for 1. semester hvis det bliver 
muligt pludselig at afholde det.  

c. Skal vi reservere kantinen med en måneds 
mellemrum? På denne måde har vi en plan vi kan 
melde ud.  

d. Vi kan ikke planlægge for meget, da det kommer tæt på 
at folk tager på udgravning. Vi kan derfor ikke blive ved 
med at udskyde.  

e. Skal sommerfest og julefrokost slås sammen? Det er 
OTTAR og Arken er afholder sommerfest. Der er ikke 
helt fastgjort endnu, hvad der skal gøres med dette. Vi 
tager den når vi længere derhen.  

f. Styregruppen booker kantinen til d. 6/4-2020.  
c. Jule-Zoom-halløj 

i. Rainer har sagt, at han gerne ville læse “digt” op.  
ii. Datoen er d. 11/12-2020.  
iii. Vi skal til at have planlagt og promovere.  
iv. Vi skal have styr på Rainer og at han vil være med på dette.  
v. Skal vi have lavet en styregruppe, der står for det? 

1. Niels, Trine og Kamilla står for dette.  
vi. Kl. 16 blev aftalt - vi skal have den følt af med Rainer.  
vii. Skal vi finde nogle der kan spille et instrument, som kan spille med når 

vi synger? Det fungere ikke over zoom.  
viii. Man kan melde ud på Facebook, at folk kan melde tilbage hvis de har 

nogle indslag.  
ix. Jens skal læse rødeorm og Rainer skal læse juledigt. Vi kan evt. høre 

Søren, om hans band kan spille.  
d. Study-Buddies 

i. Skal studdy-Buddies lægges ind under OTTAR? det gør, at de vil få 
økonomisk baghånd og støtte fra os, men det vil også være en måde 
at promovere OTTAR.  



ii. Frederik: Der er en del medlemmer, som ikke er en del af OTTAR.  
iii. Der vil stadig være en styregrupper der står for det samt 3. semester, 

men de har støtten af os til at lave arrangementer.  
iv. Rikke: Ser det ikke som noget problem, at det ikke nødvendigvis er 

medlemmer, da Aktuel Orientering heller ikke alle er medlemmer.  
v. Vi kan som bestyrelse oprette ad-hoc udvalg når det passer os jf. 

vedtægterne. Vi kan derfor blot begynde på det nu, og tage det hen ad 
vejen.  

vi. Bestyrelsen er enige om, at vi går videre med dette.  
vii. De kan blive inviteret til næste bestyrelsesmøde. Vi skal være enige 

om, hvad vi vil med det før vi holder møde med dem.  
viii. Det kunne være fedt, hvis der blev lavet nogle workshops til de nye 

studerende - evt. i sammenhæng med OTTAR så det bliver for 
OTTARs medlemmer.  

ix. Niels informerer styregruppen om næste møde.  
x. Det ville være fint, hvis der blev lavet en drejebog over, hvad der skal 

gøres.  
e. Synlighed 

i. Hvor synlige er vi? Er der noget vi kan gøre for at blive mere synlige?  
ii. Vi kan lave plakater. Almindelige ‘bliv medlem af OTTAR’-plakater. 

Hvad står OTTAR for.  
iii. Involvere underudvalg og få dem med ind på de sociale medier.  
iv. Køre sociale medier ud. 
v. Frederik laver et udkast til plakater - han laver 3 styks.  
vi. Vi skal i gang med dette - vi laver et propaganda møde hurtigst muligt.  

f. Merchandise 
i. Vi har snakket om, at der måske skal laves noget mere merchandise.  
ii. Vi er enige om, at ideen om mundbind bliver skrottet.  
iii. Kaffekopper? Bestyrelsen er enige om, at det er en god idé, men er 

også i tvivl om, hvor mange der egentlig vil købe det.  
iv. Jens dukkede op - han er klar på at læse historie op til “julefrokost”.  
v. Plakat med det eksisterende merchandise. Vi gør det nu!  
vi. Vi skal have lagt priser af merchandise op på hjemmesiden.  

4. Økonomisk status: 
a. Det hele gik igennem med banken. MEN, bankdamen skulle have noget 

mere. Dette skal underskrives af hele bestyrelsen → er gjort.  
b. 1 konto skal overleveres til Jens, kasserer i Arken, så han kommer til at sidde 

med dette.  
c. Status quo → plus på kontoen.  

5. Medlemsstatus: 
a. 33 betalende medlemmer → der bliver sendt rykker for dette snarest. 
b. Vi sender mail ud, hvor vi hører medlemmerne om, hvorfor de ikke har betalt.  

6. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

- Vi har talt om Arkens planer med Barbaren for adventskalender.  
- Der bliver skrevet til Koda for at få penge tilbage for dette års betaling 

til Koda.  
- Jobformidling 



- Afventer medlemsliste, men er klar.  
- Dalf 

- Dalf har møde med København i næste uge.  
- Aktuel orientering 

- Hele året er arrangeret.  
- Bestyrelsen må gerne hjælpe med at sprede ordet.  
- AO er i gang med at finde talere til næste år - bestyrelsen melder også 

gerne ud, hvis vi kender til nogle der kunne snakke.  
- EksArk 

- Facebook er begyndt at komme op og gøre - en person der arbejder 
på denne.  

- En person der arbejder på det økonomiske.  
- Toke har kigget på begivenheder. Enighed om, at der ikke sker noget i 

år - dette i særdeleshed efter de nye restriktioner.  
- Tekstilworkshop og håndarbejde næste år.  
- Der skal gøres reklame for Facebook siden - på OTTARs 

facebookside, facebooksiderne til Moesgaard og til Aktuel Orientering.  
- Rikke: Start op på at lave noget budget.  
- Evt. kontakt til museet og godsbanen for noget samarbejde.  
- Anders (Smedjen) er kontakt for evt. brug af smedjen.  

7. Evt. 
a. Der er ikke noget.  

8. Hvem ligger referat op? 
a. Katrine.  

9. Næste møde: 
a. Der bliver holdt propagandamøde d. 13/11-2020 kl. 9  
b. Næste OTTAR møde er d. 18/11-2020 kl. 12.00 

10. Rengøring af foreningslokalet: 
Mødet sluttet: kl. 14:07.  
 
 


