
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 12:20
Til stede: Kamilla, Katrine, Rikke TP, Malte, Sidsel, Rikke GG & Trine.

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

2. Godkendelse af referat: Referat fra generalforsamlingen - godkendt, men det skal
lige lægges ud.

3. Siden sidst:
a. Sommerfest

- Sommerfest og generalforsamling. Det gik godt, der var god
opbakning med mange deltagere. Meget mad til overs, der blev delt
ud efterfølgende. Vi har dog masser af dressing, ristede løg og
sodavand tilbage. Det kan bruges til senere arrangementer, evt. tage
sodavand med på ture eller til en filmaften, 10 kr stykket.

4. Økonomisk status:
a. Udgifter til sommerfest, der var lidt dyrt. Men det er blevet dækket af et helt

års kontingent. Det kunne være godt, hvis der kom flere kontingenter ind, når
kontingentopkrævning bliver sendt ud.

5. Medlemsstatus:
a. Mange nye medlemsskaber, pga. sommerfest-tilbud. 40 nye medlemmer på

to uger. Måske er der tabt lidt økonomisk på tilbuddet, men det er det værd, at
få mange medlemmer i studenterforeningen igen. Udover dette har vi 50
medlemmer fra sidste år, hvor nu cirka halvdelen af dem er gået ud. Måske
kan der komme 20 gengangere igen med nye kontingenter.

b. Måske skal Ottar genopfriskes for de “tabte” årgange, så de ved mere om
hvad Ottar laver og gør. Det kan medtages i “foreningsrunde” med MAF.

6. Nyt fra udvalgene
- Arken

- Fællesbar med Barbaren den 8/10-2021, som Arken står for.
- Jobformidling

- Det kører, og der kommer nye medlemmer på facebookgruppen.
Ingen nye henvendelser fra museerne.

- Dalf
- Nye repræsentanter fra København, der har mødt vores fra Aarhus.

Der kommer snart årsmøde.
- Aktuel orientering

- Hvad gør vi?
- Der blev ikke valgt nogen ny tovholder til generalforsamlingen. Derfor

er det bestyrelsen, som skal tage sig af det. Om det så er en
omlægning af formatet, omlægning af strukturering eller nedlægning.



- Det ville være synd, at det skal nedlægges, fordi det fungerede godt
på Zoom, men arrangementet ville nok også møde god opbakning
fysisk. Vi kan prøve at afholde det færre gange, men så måske gøre
mere ud af det. Men hvis ikke der kan findes en tovholder, så kan det
ikke lade sig gøre. Det ville være ideelt, hvis der kunne komme flere
arrangører på. Det skal stadig være inden fredagsbar, hvor der kun er
én mulig dato 26/11-2021. Se om vi kan finde en styreperson/gruppe
igennem oplæggene.

- Forslag om, at det skal inkluderes i Ottars generelt planlagte
arrangementer? Vedtaget, hvis nogen tager ansvaret for det.

- En ide til en Aktuel Orientering kunne være om sommerens
udgravninger, uddannelsesvalg (skift til SHM).

- EksArk
- Ingen repræsenteret ved generalforsamlingen. Vi skal have hørt Toke,

om han stadig vil være tovholder.
- SoMe

- Der skal laves en plan for semestret, hvor opslagene planlægges. Der
kan med genåbningen laves mere content med “rigtige”
arrangementer, så kontoerne kan tages med på tur. Fremover skal det
bruges til at fortælle om Ottars arrangementer og underudvalgenes
arrangementer. God kommunikationsvej til medlemmerne, som skaber
et fællesskab for Ottars medlemmer.

- Billeder og videoer fra Ottar-ansvarspersoner, styregrupper og
underudvalg, der deles på fx et drev og bruges på sociale medier.
Dem, der tager billederne, gør det med consensus om; det gøres på
en respektfuld og sober måde, så ingen bliver udstillet.

- Når der er ture/arrangementer er styregruppen ansvarlig for tagning af
billeder og kontakt til Trine eller Kamilla for reklame for arrangementet.

7. Planlægning af semesterets arrangementer
a. Kalender

i. Arrangementer vi vil afholde i efteråret 21: Filmaften, søndagstur,
juleklip, danse rundt om juletræ.

ii. Torsdag 14/10: Filmaften kl 17.30 - film følger.
iii. Søndag 7/11: Søndagstur til Mariager Fjord. Tovholdere (der ligger

allerede et program på drevet): Trine og Katrine.
iv. Torsdag 25/11: Juleklip, gløgg og æbleskiver kl 15 (Husk Jens!).

Tovholdere: Kamilla og Katrine.
v. Torsdag 9/12: Danse om juletræet i Den Gamle By kl 15.30.

Tovholdere: Rikke og Rikke
vi. Fredag 17/12: Julefrokost.

b. Julefrokost
i. Det plejer at være to fra Ottar, der hjælper styregruppen i gang. Kirke

har tilbudt at hjælpe bl.a. med vejlednings-dokumenter. Det bliver
første årgang, som står for at planlægge og afholde det som
sædvanligt.

ii. Ottar skal blot tage fat i 5. semester, for at de kan hjælpe 1. semester.
Trine og Kamilla tager fat i 5. semester og 1. semester.



c. Udlandstur
i. Ikke detaljeret planlægning, men beslutning om vi skal eller ikke skal

lave en tur i forhold til budgetlægning. Turen plejer at ligge i
påskeferien og fonde skal søges her i efteråret, så det skal snart
undersøges.

ii. Snak om risiko for Covid-19 udbrud igen, som udgør en risiko for
aflysning af turen. Derfor ville det være oplagt at tage det allerede
planlagte program til Gdansk, da der er mindre arbejde ved
planlægningen.

iii. Foreløbige tovholdere: Trine, Katrine og Malte. Niels har måske prøvet
at planlægge tur til Gotland, så han kan bidrage med erfaringer. Vi tror,
at Charlotte, Lærke og Luffe var tovholdere på den oprindelige
Gdansk tur, så vi kan eventuelt spørge dem.

8. Evt.
a. Bogmarked/bøgerne på hylden.

i. Bøger fra giver kan sælges til bogmarkedet for 5 kr stykket, som går til
Ottar. Resterne, der ikke sælges, lægges over i kassen på biblioteket.
Husk at vente lidt tid med at lægge resterne.

b. Arbejdsfordeling og intern kommunikation
i. Bestyrelsen skal have bedre kommunikation, så ingen bliver

overbebyrdet. Det er bedre at være ærlig omkring det, hvis man har
taget for meget på sin kappe.

ii. Heldigvis større bestyrelse i år, så der er flere at fordele arbejdet på.
Åbenhed for at kunne dele tanker og række ud efter hjælp.

9. Hvem ligger referat op?
- Katrine

10. Næste møde:
- 4/11-2021 kl 15 (ish).

11. Rengøring af foreningslokalet:
- Alle

Mødet sluttet: 15.04


