Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 17 januar kl 18:30 med spisning kl
18:00
1. Valg af referent
Daniel er valgt som referant
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Vi kan ikke godkende det sidste referat da filen er blevet slettet fra
Daniels computer. Fremover skal referatet ligges op med det
samme.
3. Siden sidst
Jonas har haft intiativ støtte møde den torsdag den 12/1
jonas har vejledt henrik olsen fra rok fra falster den 16/1
Jonas har snakket med spejder hytten om leje og betaling 16/1
Maja har kigget på struktur i Bifrost i med vilhemine 13/1
Bifrost pulje afstemningen er afsluttet på mailen: der skal findes en
løsning til afstemninger på bifrost puljen over mail.
4. Opgaver fra sidst
Det er lige at vide hvilke opgaver vi havde fra sidst
Carina har Gjort sig nogle tanker om hvordan hun vil lave hendes punkt
lørdag
Daniel har skrevet til Astrid omkring puljerne i Bifrost.
5. Siden sidst dokumentet
Daniel spør om vi stadig skal bruge siden sidst dokumentet
Maja og Troels: Vi har stadig brug for dokumentet det er smart at kunne
se tilbage på hvor meget vi præcist har lavet.
6. opdatering på KP puljen
Den originale aftale (den hvor at vi skulle finde 20 deltagere og
knudepunkt ville sørger for transport der op og hvor at deltagerne skulle
betale noget af deltagerbilletten) der er gået for lang tid og den aftale kan
ikke længere bruges da bookningen af færgen ikke kan lade sig gøre
længere grunden til at det blev udskudt er at vi til dels kom for sent i gang
og at det originale udkast til pulje regler ikke blev lagt op i god nok tid.
Carina undrer sig over at hun har hørt at der var en deadline den første
December: vi kan ikke finde ud af hvor den deadline kommer fra.
Troels: Vi skal have opbygget en kultur i Bifrost hvor det er okay at
springe fra
Maja er ked af atFU ikke har hørt at aftalen er faldet ned og at der ''bare''
er taget en beslutning og at det ikke har været vendt i FU
Jonas: det er okay at vi sender folk afsted men processen er ikke okay
formanskabet har godkendt den nye aftale med Knudepunkt efter at den
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gamle aftale ikke kunne fungere
Carina: har svært ved at forsvare hvorfor vi kun sender 9 afsted istedet
20
Det er vigtigt at vide hvorfor vi har tage den beslutning

7. Opdatering af Bifrost hjemme side
Bifrost hjemmesiden er opdateret meN hjemmesiden skal gennemgås da
det ikke giver mening på forsiden
så skal det laves om så billederne ikke er Tilfældige og den ser meget
rodet ud
den skal også opdateres med de rigtige navne
det skal laves så referater kan tilføjes og de skal tilføjes.
8. Forberedelse af Repmødet
vi kan godt forvente at folk har læst op på den information vi
sender til repræsentantskabet op til repræsentantskabs mødet
søndag vil vi gerne have at der er tid til arbejdsgruppe.
når vi laver noget internationalt skal vi kunne kigge tilbage på tekster og
se hvad vi har lært
vi har et problem med vores udvalg der er ikke en god nok struktur og vi
skal have en standard procedyre så når et projekt afleveres skal det være
klart hvad der skal afleveres
9. Mail Gennemgang. Har vi glemt noget?
Rene skal svare på de mails der kommer og hvis det er noget Fu eller
Formandskabet skal tage stilling til skal han gøre os opmærksom på at vi
skal svare på mailen.
men hvis man mener at man kan svare på mailen så må man meget gerne
gøre det eller hvis man mener nogen skal tage stilling til noget må man
godt gøre dem opmærksom på mailen
man skal huske at svare på mailen så alle kan se at der er svaret
10. Opgaver til næste gang
Daniel betale for leje af spejder hytten
Troels skriver til rene angående en snak om bifrost puljen
Troels opdaterer navne på hjemme siden
Daniel aftaler fælles transport til repmødet
Jonas sørger for mad næste gang
11. Næste møde
Torsdag den 16 februar
12. evt.
13. punkter til næste møde
Rollespil_rep@googlegroups skal vi have beslutninger på mailen når
Bifrost aktive har adgang til at læse dem
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