
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 19.03
Til stede: Niels, Frederik, Rikke, Katrine, Kamilla & Trine.

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

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

a. Nyhedsbrev
i. Niels har lavet nyhedsbrevet ‘færdigt’ og lagt på drevet.
ii. Vi tænker først at sende nyhedsbrevet ud mod slutningen af dette

semester, da vi er så langt henne nu. Dermed bliver nyhedsbrevet et
‘afsluttende’ nyhedsbrev for dette bestyrelsesår.

b. Quizzen
i. Der blev holdt quiz sidste fredag.
ii. Trine, Rikke og Niels deltog. Feedback er, at det gik fint, der var dog

ikke mange deltagere.
iii. Vi har en quiz mere, der er dog ikke meldt noget offentligt ud om dette.
iv. Foreslag om at der skrives til styregruppen med Arken, om vi skal

droppe den sidste quiz, da der ikke er stor tilslutning til.
v. Formatet fungerer ikke optimalt, da folk sidder i små grupper, og det

bliver derfor ikke et fælles arrangement.
vi. Vi kan overveje at lave arrangementet om, så der kommer flere

‘indslag’ fra deltagerne, og ikke gøre mere ud af det end hvad det
bliver til.

vii. Da sidste quiz gik godt, kan det være der er bedre opbakning til næste
quiz.

viii. Niels og Kamilla kan sende ideerne videre til styregruppen og derfra
finde ud af, om nogle ønsker at stå for det.

c. Kontakt med Marcello ift. fysiske arrangementer
i. Niels har skrevet en mail til Marcello om, hvorvidt vi må afholde

fysiske arrangementer. Marcello har ikke svaret.
ii. Niels og Trine er blevet medlem af Arts ForeningsForum, hvor

retningslinjerne vedrørende arrangementer fremgår.
d. Kristine:

i. Kristine Paasch har fratrådt bestyrelsen i OTTAR per dags dato.
4. Økonomisk status:

a. Det spiller.
b. Der skal bruges underskrifter fra alle i bestyrelsen. Hvis alle sender et billede

af deres underskrift, kan dette sættes ind i et PDF-dokument og sendes
videre.

5. Medlemsstatus:



a. Intet nyt.
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- Intet nyt.

- Jobformidling
- Et museum har skrevet til Jobformidlingen om linket til facebooksiden

kan sendes, hvorfor det er usikkert, hvorvidt linket er blevet sendt med
i mailen til museerne. Vi kan dog ikke gøre noget ved det, og der var
flere museer, der meldte sig ind i gruppen, da mailen blev sendt.

- Dalf
- Udgravningsledelse og forsikring - Lasse lavede et opslag til vores

semester vedrørende forsikring på uddannelsesudgravning. Der
ønskes derfor at høre, hvorvidt Dalf har noget med dette at gøre.
Forsikring har vi selv ansvar for, og Dalf har intet med dette at gøre
eller med uddannelsesudgravning generelt. Hvis sikkerhedsforholdene
på selve udgravningen dog ikke er ordentlige eller andet på et arbejde
ikke har gode forhold, kan Dalf hjælpe.

- Aktuel orientering
- Der blev afholdt AO inden påske, hvilket gik rigtig godt. Der var ikke

mange deltagere, men arrangementet var godt, gode oplægsholdere
og god debat.

- Udvalget er ved at kigge på næste AO. Frederik og Kamilla er blevet
enige om, at i stedet for at afholde AO hver anden uge, bliver det hver
3-4 uge i stedet. Der er planlagt temaer og datoer for de fremtidige
AO.

- Katrine har sat næste dato i OTTARs kalender.
- Frederik har en idé om at afholde en paneldebat til juni måned, hvis

der bliver åbnet op til dette.
- EksArk

- Intet nyt.
- SoMe

- Ugens Balletip har holdt påskeferie. De bliver lagt op fra næste
mandag igen.

- Opfordring til at bestyrelsen husker at tage fat i Kamilla eller Trine, når
der er arrangementer, der skal lægges op på de Sociale Medier.

7. Evt.
a. Generalforsamling / sommerfest?.

i. Vi skal til at begynde planlægning af generalforsamling, og derudover
overveje, om vi skal forsøge at planlægge sommerfest.

ii. Datoer: Afstemning kan oprettes, så vi kan finde en dag, vi alle kan.
iii. Forslag om samarbejde med Arken til sommerfest. Sommerfesten er

et OTTAR arrangement, hvorfor det er os, der afholder dette. Vi kan
lave et godt stykke forarbejde, så der ikke er meget arbejde på selve
aftenen.

iv. Det bliver lagt til overvejelse, hvorvidt om vi skal overveje at
planlægge noget til slutningen af juni, eller om vi skal overveje at
rykke generalforsamling og sommerfest til start/slut august.



v. Forslag til om vi skal tage et separat møde, hvor vi diskutere
generalforsamling og sommerfest, og alle har læst vedtægterne
igennem inden. Her kan vi invitere alle repræsentanter fra udvalgene,
så vi fælles kan tage en snak om, hvem der kan stille op til næste
bestyrelsesår. Dette møde bliver holdt d. 22/4-2021 kl. 18.30. Trine
skriver til Arken og EksArk.

8. Hvem ligger referat op? Katrine
9. Næste møde: Mandag d. 3/5-2021 kl. 19.00.
10. Rengøring af foreningslokalet:

Mødet sluttet: kl. 20.30.


