
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde 
  
Møde startet: 9/10/2020 kl. 8:15  
Til stede: Frederik, Niels, Kamille, Katrine, Rikke og Trine  
  

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

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

a. Rainer respons 
i. Vi skrev mail sidste gang og Rainer meldte tilbage. Faglige 

arrangementer er tilladte med forbehold for restriktioner + Zoomlink så 
folk hjemme også kan være med. Dette inkluderer AO og 
søndagsture. Sprit, afstand, maks 50.  

ii. Julefrokost, i princippet må vi godt i følge AU, men vi bliver nok nødt til 
at aflyse.  

 
b. Julefrokost 11/12-2020 

i. Vi er blevet enige om at aflyse julefrokosten den 11/12-2020. Skal 
snakke med 1. semester om det, hvad der skulle have været, evt. et 
nyt arrangement. Rainer foreslog digital løsning, vi er ikke for den ide. 
Julefrokost-udvalget skal videreformidle aflysningen til ansatte, 
studerende osv. Prøve at arbejde videre på de alternative datoer vi 
satte sidst, dropper januar og går efter påskefrokosten den 9. april.  

ii. alternativt digitalt fra Niels: Man kan lave et zoomlink, som folk kan 
synge de traditionelle sange over. God mulighed for dem der er gået 
ud til sommer. Faren ved det er at det falder til jorden, men Ottar kan 
støtte op om det og sprede budskabet. Behøver ikke være mere end 
hej, synge sang, god jul, tak for et godt semester. Let at sætte op, det 
kan Rainer sætte op, Niels skriver til ham. 

iii. Katrine foreslår en af mail-kontoerne bliver brugt det at skrive mails ud 
om arrangementer, for også at nå folk derigennem og ikke kun 
facebook. Vedtaget at vi bruger Ottars eventmail, hvor folk gerne må 
svare tilbage.   

 
c. Mariager Fjord tur 25/10-2020 

 Rykke datoen? Der er kun to uger til. Kan vi holde restriktioner i biler? 
Folk kører selv og Ottar kan lægge ud for benzin, men det kræver selvfølgelig 
en bil. Der kan være 6 i vitoen og 5 i cadien, 5 (Trine, Rikke, Katrine, Frederik 
og Kamilla) fra Ottar skal med. Vi opfordrer folk til at overholde restriktioner 
også i privatbiler. Vi kan også leje en ekstra AU-bil. styregruppen står for leje 
af biler. Kan turen nå og blive arrangeret på 14 dage, med at nå kontakt med 
museerne, få folk til at deltage/ lave deltagerliste. Foreslået at rykke turen til 



søndag 1/11-2020 og det er vedtaget. Rikke synes ikke turen er en god ide, 
pga. corona. Niels foreslår at vi er meget hårde med restriktioner på turen, 
både som forvarsel inde og under turen. God ide for at vise arrangementer 
kan lade sig gøre under corona. Forslag om sprit/ mundbind/ afstands 
ansvarlig. Ottar skal tilbyde corona-midler, skal kontakte 
bygningsforvaltningen om de kan skaffe det. Niels tager kontakt til Rainer, om 
det kan lade sig gøre.  
 

d. Åbning af ny udstilling på Moesgård 17/11/2020 
 Emma siger MOMU ikke har noget i kalenderen endnu, men de plejer 
at planlægge i sidste øjeblik lige nu. Hun ser ikke noget problem i det, så 
længe vi bestiller billetter til det.  
 

e. Juleklippeklister 19/11/2020 
 Rainer synes det er en dårlig ide, da det er et socialt arrangement. 
Hvis det skal op og stå skal restriktionerne bare overholdes, ingen alkohol 
(ingen gløg), afholdes i kantinen. Eventuelt sende uddybende mail til Rainer 
med planlægningen af afholdelsen, så han kender til de tanker vi har om det. 
Juleklippe-udvalget kan lave en plan A til Rainer og lave en backup, hvor 
årgangene eventuel deles op og en ekstra backup, hvor Ottar måske pynter 
op eller opfordrer til oppyntning. Kræver dog meget arbejde for Ottar og ikke 
så ryste-sammen agtigt. Men det kan være det der er nødvendigt, for at få 
afholdt noget hygge.  
Stram corona plan for arrangementet, er en god måde at holde styr på 
forholdene. Juleklippe-udvalget laver en udførlig plan for arrangementet med 
alle coronarestriktioner følget. Husk kantinen skal bookes, ansøgnings-
vejledning findes inde på google-drevet.  
 

f. Jul i Den Gamle By 3/12/2020 
 Rainer tøvende overfor, har ikke noget med AU at gøre. Det bliver 
svært at håndhæve restriktionerne. Vi tager kontakt til den Gamle By og høre 
hvad de synes, og så tager vi den videre derfra. Mariager-gruppen skriver en 
mail til Den Gamle By.  
 

g. Kasser -> Kontakt med Erik? Er MobilPay oppe og køre, så vi kan sende 
kontigentopkrævning ud? 

  Rikke har prøvet at få fat i Erik, men Bank-halløj tager lang tid, så der 
er ikke sket noget endnu. Mobilepay er kommet op og stå, så vi kan sende 
medlemsopkrævning ud, som gør at vi kan opdatere medlemslisten.  
 

h. Pengeskabet 
  Niels har snakket med vagterne, og de opfordrer til at vi ændre koden 
til pengeskabet, da mange tidligere formænd har adgang til skabet. Så vi skal have 
fat i alle formænd/ kassere for udvalgene der bruger pengeskabet, så der kan aftales 
en ny kode. Trine og Niels vil tage kontakt til de andre formænd, evt. lave en 
facebook-gruppe for alle udvalgene.  
 

4. Økonomisk status: 



 Der er ikke noget nyt. 
 

5. Medlemsstatus: 
 Ikke noget nyt, skal have sendt ny medlemsindkrævning ud. Sidste år var der 
81 betalende medlemmer. Vi skal have sendt nogle oplæg ud til første årgang især, 
og alle andre årgange, for at få flere medlemmer + den nye kandidat. 
Arrangementerne skal kun være for Ottar-medlemmer. Vi har været meget hæmmet 
af corona, men NU ER VI TILBAGE! 
 

6. Nyt fra udvalgene 
- Arken 

 Ikke tilstede. 
- Jobformidling 

 I vente fase, venter på ny medlemsliste.  
- Dalf 

 Har holdt overdragelsesmøde med det gamle udvalg. Er blevet sat i 
kontakt med dem fra KBH og har sat møde med dem, der skal holdes en 
generalforsamling. Rikke og Trine skal evt. til KBH for at holde møde med 
dem, vil gerne have mere kontakt med dem generelt. Der ligger kampagne 
materiale der er klar, til at blive arbejdet på. 
 
Vil stadig gerne med til AO og holde oplæg.  
 
Niels forslår at vi tager kontakt til KBH’s studenterforening og måske tager 
med til KBH. For at lave nyt fælles arbejde og lære dem bedre at kende. De 
har taget kontakt til os sidste år, så de er også interesseret. Niels finder ud af, 
hvordan vi kommer i kontakt med dem. 
 
Frederik og Jobformidlingen vil gerne have møde med DALF, så de har styr 
på reglerne. Evt. orientering om reglerne til resten af Ottar til næste 
bestyrelsesmøde. 
 

- Aktuel orientering 
 Er i gang med at indsamle oplæg-holdere. Sekretariatet er langsomme 
til at lave skemaet om, så vi kører med de nuværende datoer. Vi holder fast i 
de lige uger, så AO kan få arrangeret oplæggene. Glad for at det kan være 
fysisk, så er oplægsholderne også mere klar. Så det kan skrives på 
kalenderen, så den kan sendes ud.  
 

- EksArk 
- Toke 

  Toke er interesseret i at arbejde med Eksark, så han er kommet og deltager i 
mødet. Trine fortæller om EksArk og dens oprindelse og grundliggende ide. Ingen vedtægter 
til EA lige nu, måske lave vedtægter, når det kommer mere i gang. Eksark skal være for 
ALLE, så ingen evner er krævet på forhånd. Toke er enig.  
 
Studenterdrevet forening der samler folk med håndværksinteresser, med hensigt på at 
formidle videre/ et produkt i sidste ende. Toke tænker også på videre formidling og lære 



håndværk fra sig. Ide om workshops, hvor folk kan komme og lære fra sig og lære. Evt. 
kontakt til undervisere der ved noget om håndværket/ materialet. Frederik vil sætte Toke i 
kontakt med smede-Anders. Ottar vil stille midler til rådighed inden for rimelighedens 
grænser. Tage kontakt til studerende der kan håndværk, som evt. kan holde workshops. 
 
Toke har mange punkter han tænker han gerne vil arbejde med, blandt andet nålebinding, 
smedje, læderarbejde, pileflet mm. Toke har kontakt med flere på sit hold, der gerne vil være 
med til at arrangere. Vil snakke med dem og prøve at kigge på noget budget, kalender, 
planer. Han tænker arrangement 1-2 gange om måneden, 1 gang med underviser og 1 gang 
med selv-håndtering.  
 
Få udviklet på facebooksiden, så det bliver kontaktfladen for arrangementer og 
deltagere/medlemmer. Evt lave en ny facebookgruppe. Frederik vil hjælpe dem videre.  
 
HUSK corona-restriktioner i forbindelse med arrangementet! 
 

7. Evt. 
a. Foreningslokalet 

   Oprydning i foreningslokalet tirsdag i uge 42. 
b. Bøger 

   Trine har fået fem kasser bøger af en gammel studerende, 
bestyrelsen er velkommen til at komme og kigge på dem. Der kunne evt. laves salg af det, 
men de er givet gratis, så måske er det godt at videregive dem gratis. Lave det til et Ottar-
arrangement, så medlemmer kan komme og kigge på bøger.  
 

c. Merch 
 Der skal tælles merch op, i muleposer og t-shirts. Måske laves 
kaffekopper. Måske skal der laves en “udstilling” med vores ting, så folk kan 
se dem og gøre reklame for dem. Priserne kan kigges på. Kan tages op til 
næste møde.  

 
8. Hvem ligger referat op? 

 Hjemmeside-domænet er blevet deaktiveret, så det skal Erik åbne op igen. 
Så det kan ikke lægges op lige nu.  
Trine og Katrine lægger det op, når hjemmesiden er fixet.  
 

9. Næste møde: 
 Fredag den 23/10-2020 kl 9 i foreningslokalet.  
 

10. Rengøring af foreningslokalet: 
Tirsdag uge 42, dem der kan deltage deltager 

 
Mødet sluttet: 9.56.  
 
 
 


