Referat til Hovedbestyrelsesmøde 4 d. 2-4 oktober 2020
Formalia:
Valg af dirigent og referent: sekretariat enstemmigt
Tilstede fra HOB: Frederik Nissen, Malene Kolle Rasmussen, Noah Adkins,
Michael Lauenborg, Maja Løvbakke, Jannick Vangkilde, Troels Palm, Jacob
Schulze, Nickolaj Oksen, Rasmus Deurs Petersen, Jimmy Bjerg, Victoria Kaxe og
Bjørn Hjorth Westh.
Tilstede fra SEK: René Bokær, Ingrid Kaaber Pors og Mikkel Bistrup
Update fra FU:
• FU har diskuteret mange af punkterne på dagsorden i dag
• Vi har optaget 1 ny forening Greve Warhammer Foreningen. Vi er
nu 66 foreninger under landsforeningen.
• Vi har sagt farvel til 2 foreninger Elf og Det Danske Auxiliarkorps.
• Vi har fået over 400.000 kroner af DUF sommerpulje.
• Vi har fået 81.000 kroner i DUF Nødhjælpspulje
• Vi har besøgt 4 foreningen under landsforeningen Roskilde
Rollespilslaug, Inpersona, Nordsjællands Rollespillere og
Ryomgård Rollespil.
• Formandsskabet har været til koordinationsmøde, hvor der blev
snakket strategi og kategoristigning i DUF.
• Sekretariat har været til møde om inklusion med DUF.
• Sekretariat har besøgt Ungdomsringen og Coding Pirates under
DUF paraplyen.
• Møde i DUF’s DAK-udvalg om coronahåndtering.
• Møde i Level Up omkring coronahåndtering og lokation.
Bifrostpuljen:
• 3 ansøgninger på i alt 12858 kroner.
o Epos Elevforening vil have bålgrej. Mikkel Bistrup og Ingrid
Kaaber Pors er inhabile. Ansøgningen er enstemmigt
godkendt.
o Rollespilsfabrikken vil have bøger og figurer til
bordrollespil. Frederik Nissen er inhabil. Ansøgningen er
enstemmigt godkendt. 48 kroner tages fra arbejdsplanen.
o Føniks vil gerne have penge til nye gulve. Malene Kolle, Maj
Løvbakke og Noah Adkins er inhabile. Ansøgningen er
enstemmigt godkendt.
Kort indslag om DUF-kurser:
• Lederuddannelsen.
• Konsulentuddannelsen.
• Fællesskaberuddannelsen.
• Meningsdanneruddannelsen.
Ønsker til budgettet 2021:
• Penge til forbedringer i ansættelsesforhold.
o Hæve lønnen for supersoldaterne.
• Penge til Bifrostpuljen.
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Penge til Bifrosts aktiviteter.
o Fokus på børnerollespil i lokalforeningerne.
o Fokus på genopstart af aktiviteter efter corona.
• Mindre til internationale projekter.
o Omrokering til andre aktiviteter.
o Knudepunkt til udlandet skal stadig være muligt.
• Penge til udvidelse af Dialogmøder.
o Eventuelt en bifrostbil.
Kontingentændringer:
• Malene Kolle beder alle om at overveje følgende punkter:
Bestemmelsen
1. Skal vi stadfæste eller omstøde denne beslutning?
o Hovedbestyrelsen stadfæster beslutningen.
2. Er 5 kr. per medlem passende?
o 5 kr. per medlem er passende. Det er vigtigt, at der betales
per medlem.
o Når folk har vænnet sig til 5 kr., bør man overveje om man
kan kræve mere.
3. Hvad skal kontingentets minimum være og skal vi have et
maksimum?
o Hovedbestyrelsen er overvejende imod et maksimum.
o Der foreslås at minimum på 200 forlænges til 5 år, og at
halv pris fjernes. Dog skal dette gælde for nyopstartet
foreningers levetid.
4. Skal nyoprettede foreninger og nye medlemsforeninger tilbydes
halv pris?
o Nyoprettede foreninger er oftest etableret fællesskaber, der
ikke har behov for en opstartsrabat.
Udførslen
5. Er det gavnligt at genoptage kontingentdiskussionen på næste
generalforsamling?
o Ja. Diskussionen vil genoptages på GF
6. Hvordan håndterer vi lokalforeninger som stejler over en
kontingentstigning?
o Bifrost bør udarbejde forslag til håndtering af
kontingentstigninger.
7. Hvordan hjælper vi bedst bestyrelserne med at implementere
ændringerne lokalt?
o Vejleder og kommer med gode råd til lokalforeningernes
bestyrelser.
8. Ønsker vi at klargøre lokalforeningerne til en yderligere stigning
i fremtiden?
o Der er ikke tidligere blevet vedtaget yderligere stigninger.
o Der bør ikke klargøres om hvorvidt, der er yderligere
stigninger.
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Der er en overvejende frygt for, at kontingentstigningerne vil lede
til snyd og udeblivelse med DUF-ansøgningen.

•
•

Der stemmes om følgende:
Nuværende kontingent:
- 5 kr. per medlem
- Halv pris for foreninger, der er under 5 år gamle
- Minimum 400kr.
- 200 kr. første år
- Træder i kraft januar 2021
Forslag 1:
- 5 kr. per medlem
- Minimum 400kr.
- 200 kr. første år
- Træder i kraft januar 2021
Forslag 2:
- 5 kr. per medlem
- Minimum 400kr.
- 200 kr. første 5 år af nyopstartet foreningers levetid.
- 200 kr. første år for andre foreninger.
- Træder i kraft januar 2021
Forslag 3:
- 5 kr. per medlem
- Minimum 400kr.
- 200 kr. første 3 år af nyopstartet foreningers levetid.
- 200 kr. første år for andre foreninger.
- Træder i kraft januar 2021

• Forslag 3 er vedtaget ved konsensusafstemning.
Vedtægtsændringer:
• Nickolaj Oksen åbner punktet med at præsentere
vedtægtsændringsforslaget omkring arbejdsforhold.
• Forslagene bør slås sammen til et, da det ikke giver mening at
vedtage det ene forslag uden det andet.
• Forslagene bliver sammenskrevet til et.
• Forslaget bliver vedtaget ved simpelt flertal. Det viderestilles til
GF, med hovedbestyrelsen som afsender.
•

Jacob Schultze åbner punktet omkring vedtægtsændringerne
omkring indskrivning af en formel proces omkring udtalelser.
• Forslaget blev vedtaget ved simpelt flertal.
Formålsproces:
Maja præsenterer formålsprocessen
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Bifrosts nuværende formålsparagraffer præsenteres
Der er ønske om, at formålets formulering bliver forkortet/præciseret.
Der præsenteres eksempler fra organisationer lig Bifrost, samt et muligt
forslag fra Majas side.
• Der fokuseres især på paragraf 3 og 4 i formålsbeskrivelsen i
formuleringsarbejdet.
• Forslagene tages videre til Strategi-udvalget.
• Bifrost nuværende navn og undertitel præsenteres
• Der er ønske om, at der reflekteres om undertitlen stadig er passende.
Nogle synes undertitlen stadig er passende, men der er mange nye
forslag.
• Forslagene sendes videre til Strategi-udvalget
Maja præsenterer Bifrosts Metode
• Strategi-udvalgets forslag til Bifrosts metode er ’færdigudviklet’ –dvs. at
der ønskes inputs til eventuelle uheldige formuleringer, samt at rettelser
kan forekomme.
• Bud til formuleringer modtages.
• Strategiudvalgets videre arbejde (efter dette møde) beskrives.
• Metoden mødes med en til flere pointer.
• Metoden stemmes ind ved simpelt flertal. Den gives videre til udvalgets
videre arbejde.
Udtalelser
• Udtalelserne præsenteres af Noah, akkompagneret af Jacob, Maja, Troels
m.fl.
• Udtalelserne stemmes igennem til det formål at tages op på
Generalforsamlingen.
• Der ønskes at motivationen for de enkelte punkter inkluderes i referatet.
Dette billiges af referenten.
• Indstemning af punkterne forløber i rækkefølgen sat i bilaget til mødet.
• 1. udtalelse: ’Rollespils som undervisningsform skal bredes (Edularp)’
tages op.
o Motivation: Vi tror på, at rollespil kan bruges som en
undervisningsform, der kan berige dannelsen af børn og unge og
kan skabe en positiv ændring af samfundet.
o Der er en kort diskussion om formuleringen. Ved en kort
afstemning, ønskes der en afstemning om fjernelse af ordet
’desværre’. Det fjernes, vedtaget med et simpelt flertal. Der
stemmes om ’edularp’ skal fjernes fra titlen. Ved et simpelt flertal,
besluttes det at det bibeholdes. Titlen ændres fra ’bredes’ til
’udbredes’
o Der stemmes om udtalelsen skal vedtages. Den vedtages, ved et
simpelt flertal.
• 2. Udtalelse: ’Unge skal kunne være frivillige’ tages op.
o Motivation: Vi vil værne om unges mulighed for at være frivillige.
o Der er to bud på udtalelsens formulering.
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o Der stemmes om bud 2, med tre redaktionelle rettelser. Den bliver
stemt ind med simpelt flertal. Der stemmes om en yderligere
fjernelse. Dette blev ikke vedtaget, ved et simpelt flertal.
o Der stemmes om udtalelsen, i den redigerede version, skal
vedtages. Den vedtages, ved et simpelt flertal.
3. udtalelse: ’Fri adgang til skove og til naturområder’ tages op.
o Motivation: Vi har selv stillet opslaget til DUF, så nu skal vi holde
ved den. Desuden er naturen vigtig. Ikke kun for Bifrost, men for
alle børn og unge.
o Der efterspørges flere redaktionelle ændringer og præciseringer
o Der stemmes om godkendelse af udtalelsen, med krav om
indfrielse af de ønskede ændringer. Den er godkendt med et
simpelt flertal.
4. udtalelse: ’Vi skal kunne udfolde os kreativt’ tages ikke op.
o Motivation: den siger ikke noget som Bifrost ikke allerede har sagt.
5. Udtalelse: ’knivlovgivningen – tages højde for andre end spejdere i
fritid’ tages op.
o Der efterspørges at ’- tages højde for andre end spejdere i fritid’
ønskes fjernet fra titlen.
o Der efterspørges flere redaktionelle ændringer.
o Der ventes med at stemme om denne udtalelse, da den føles
mangelfuld.
6. Udtalelse: ’Tilbagetrækning af tildækningsforbuddet’ tages op.
o Motivation: vi vil gerne kunne være maskerede til vores
rollespilsarrangementer, samt finder vi det diskriminerende. Vi
skal ikke frygte at få en bøde, når vi udfolder os i vores fantastiske
fritidsinteresser. Vi skal ikke lade os indfinde os under modstridende
lovgivning (citeret).
▪ Note: Rollespil er ENDNU IKKE et anerkendelsesværdigt
formål under den nuværende lovgivning.
o Der stilles bekymring til det politiske aspekt.
o Der ønskes redaktionelle ændringer.
o Udtalelsen flyttes til senere på aftenen.
7. Udtalelse: ’Armbrøst – våbenlovgivning’ tages op.
o Motivation: Vi vil gerne have lege med armbrøste til vores
aktiviteter.
o Der ønskes redaktionelle ændringer.
o Der stemmes om, om den ikke skal tages op, men den optages
senere, muligvis af en privatperson.
8. Udtalelse: ’Bureaukrati for foreninger – Ikke en hindring’ tages op.
o Motivation: Vi ønsker at gøre det nemmere at gennemskue
foreningslivets opbygning og videre bureaukrati, især for vores
unge og uerfarne ildsjæle i foreningsregi.
o Der ønskes redaktionelle ændringer.
o Udtalelsen vedtages ved et simpelt flertal.
9. Udtalelse: ’ Diversitet – lighed – Ingen diskrimination – ytringsfrihed’
tages op.
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o Motivation: Vi stræber på at slå et slag for at sige vores
inklusionsfilosofi højt. Der er plads til alle, i alle former, i vores
landsforening.
o Der ønskes redaktionelle ændringer.
o Udtalelsen vedtages ved et simpelt flertal, med de givne ønsker om
erstatning i teksten (ikke præcisering).
10. Udtalelse: ’Folkeoplysningsloven kommunerne skal overholde den’
tages ikke op.
o Motivation: Kommunerne skal overholde den eksisterende
foreningslovgivning jf. folkeoplysningsloven. Pt. Forhindres flere
foreninger i deres virke af den.
o Den frafalder, grundet mangelende revision. Men den kommer
tilbage!
6. Udtalelse: ’Tilbagetrækning af tildækningsforbuddet’ tages op igen, nu
omskrevet.
o Udtalelsen er omskrevet til:
’ Flere steder i samfundet ses det, at forskellige organisationer
forsøger at begrænse adgang til den danske natur. I Bifrost mener vi,
at den danske natur er et unikt samlingspunkt, hvor vi som
mennesker både kan komme væk fra byens stres, og hvor man kan
lære af sine omgivelser på andre måder end det, som byerne tilbyder.
De danske skove og naturområder er en central del af Bifrosts
lokalforeningers aktiviteter, hvor børn og unge lærer natur igennem
leg. At have aktiv mulighed for at bruge naturen i det danske
foreningsliv er derfor ikke bare en vigtig ting for Bifrosts
lokalforeninger, men også for samfundet, da friluftsaktiviteter
skaber en bredere forståelse og respekt for den natur vi prøver at
passe på.’
o Den reviderede udtalelse vedtages ved et simpelt flertal.

Ny strategi:
• Jacob præsenterer den nye strategi. Det er en to-årig strategi for 20202022. Fokus på lovgivningsmæssige hæmsko ved sammenstød mellem
lokalforeninger og lovgivning.
• Der bliver åbnet for kommentarer, observationer, rettelser.
• Der ønskes redaktionelle rettelser af bilaget (store bogstaver, komma,
osv.).
• Der ønskes en gentagelse af ’Vi vil…’ for hver enkelt punkt, fremfor den
nuværende punktform.
• Der ønskes at den første sætning i strategien præciseres, da den er for
generel. ”Nogle lokalforeninger har det fint med deres kommuner”
• Der ønskes en uddybning af ordet ’fiktion’. Evt. ønskes der en bedre
beskrivelse af konceptet.
• Der ønskes konkretisering af strategiens udformning. Lige nu ligger den
for løst.

Bifrost
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N
Tlf. 27 96 61 52
info@landsforeningenbifrost.dk
www.landsforeningenbifrost.dk

Side 6 af 10

•
•

Der ønskes en skelnen mellem hvad der kræves af Bifrosts instanser og
lokalforeningerne selv. Samt en forskel mellem hvad der er nødvendigt og
hvad der er fedt at gøre.
Der stemmes om at strategien vedtages. Det vedtages med et simpelt
flertal.
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Søndag
Udtalelser – revideret.
• Der gennemgås de udtalelser, der ikke blev stemt igennem lørdag (eller
stemt igennem, ved krav om revidering). Noah præsentere de foreslåede
ændrigner.
• 1. Reviderede udtalelse: ’Knivloven må ikke forhindre os i at bruge
værktøj’ tages op
o Motivation forbliver den samme.
o Der ønskes redaktionelle ændringer.
o Alle redaktionelle ændringer blev fuldført.
o Der blev stemt om udtalelsens godkendelse. Den blev godkendt
ved et simpelt flertal.
• 2. Reviderede udtalelse: ’Tilbagetrækning af tildækningsforbuddet’.
o Der ønskes redaktionelle ændringer.
o Alle redaktionelle ændringer blev fuldført.
o Der stemmes for udtalelsens godkendelse. Udtalelsen blev
godkendt med et simpelt flertal.
• 3. Reviderede udtalelse: ’Armbrøster kan være legetøj’.
o Der ønskes redaktionelle rettelser.
o Der stemmes for udtalelsens godkendelse. Udtalelsen godkendes
ved et simpelt flertal.
Forretningsorden og GF
• Punktet præsenteres af René Bokær og SEK
• Der inviteres til debat, hvori der diskuteres, om sidste års ønskede
ændringer er relevante.
• Der ønskes, at vi tager ændringer et af gangen, i den skrevne rækkefølge.
• 1. Ændringsforrslag: Der ønskes omskrivning, ikke fjernelse, af
forretningsordenens 3. punkt. Der stemmes om, hvorvidt den skal
fjernes. Det bliver vedtaget ved et simpelt flertal.
• 2. Ændringsforrslag: Frafalder, da motivationen til fjernelsen er uklar.
• 3. Ændringsforrslag: Der stemmes om, hvorvidt vedtægtskrav skal fjernes
fra forretningsordenen. Ændringen frafaldt, ved simpelt flertal.
• 4. Ændringsforslag:
• De ekstra-ændringer:
o Der ønskes redaktionelle/opklarende rettelser i forretningsorden
o Der ønskes, at der stemmes om vedtægtsændringerne ift.
Udtalelser før selve udtalelserne.
o Der ønskes en rækkefølge til de givne valg skal nedfæstes i
forretningsordenen. Frafaldt.
o Der ønskes ændring af tidsfrister for indsendelse af
ændringsforslag, m.fl.. De nuværende tidsfristelser (metode),
bibeholdes.
o Der ønskes, at valget om 1. og 2. suppleant ikke er en tvungen
afstemning, hvis der ikke er kampvalg (Dvs. en af de valgte
kandidater fraønsker sg posten som 1. Suppleant). Det frafalder,
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med det ønske om at de delegerede dirigenter holder
afstemningerne stramt.
o Bonusændring: Der ønskes ændring fra formand til forkvinde i
forretningsordenen. Vedtaget
o Der stemmes om forretningsordenen, med de givne ændringer. Det
vedtages ved et simpelt flertal.
Praktisk orientering om Landsforeningens Bifrost Generalforsamling 2020
• 1. Punkt: ’COVID-19-Pandemien’ tages op.
o Der foreslåes en skelnen mellem fysisk tilstedeværende
delegerede, og resten virtuelt.
o HUSK: pladsbilletter til transport
o Der ønskes retningslinjer til festen lørdag, så det er
sundhedsmæssigt forsvarligt.
o Der foreslås at forbyde indtagelse af alkohol.
o Der foreslås, at generalforsamlingen forløber virtuelt.
o Der foreslås, at landsforeningens bar (og/eller luk den relativt
tidligt) bliver sløjfet. Potentielt, at den kun sælger øl og sodavand.
o Der ønskes indpakkede portioner, fremfor en budget.
o Der ønskes ingen ’åben’ kost og drikkelse.
o Der stemmes om, om forretningsudvalget får mandat til at beslutte
generalforsamlingens udformning. (Da COVID-19-situationen stier
i eskalerende grad).
▪ Der stemmes om dette, med det forbehold for, at
forretningsudvalget ikke kan reducere en lokalforenings
antal mandater til en potentiel fysisk-only
generalforsamling. Dette blev vedtaget, ved et simpelt
flertal.
▪ Der stemmes om, at foretningsordenen ikke får mandat til
at lave en udelukkende digital generalforsamling.
Forretningsordenen gives det mandat, ved simpelt flertal.
▪ Der stemmes om, at forretningsordenen får mandat il at
splitte mandaterne mellem fysisk og digitalt fremmøde.
Dette mandat gives, ved simpelt flertal.
o Der stemmes om der kun skal serveres øl og sodavand i baren.
Dette blev vedtaget, ved simpelt flertal.
• 2. Punkt: Generalforsamlingens tema bestemmes:
o Der foreslås ’Bifrost som en idé-baseret organisation’
▪ Der foreslås at temaet kaldes ’Guld og Grønne skove’
• 3. Punkt: Ankomst og oprydningshjælp tages op.
o Der foreslås, at SEK stå for oprydning, afspritning osv. Står for
opgaverne.
o Der ønskes store navneskilte til både nuværende og kommende
HOB-medlemmer.
o Der ønskes passende dress-code, hvis muligt.
• Dem der ønsker genopstillinger, i skrivende stund:
o Troels Palm, Frederik Nissen, Malene Kolle, Noah Adkins
• SEK’s fundne dirigenter diskuteres.
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o Der ønskes, at der nedsættes en arbejdsgruppe, til det formål at
finde dirigenter, bestående af Malene, Noah og Jannick. Der
stemmes, om de får fuld mandat til at gøre hvad e vil, med
forbehold at der mindst skal være 2 dirigenter og de endelige
dirigenter er fundet indenfor 2 uger fra dags dato.
Arbejdsgruppens oprettelse blev godkendt ved simpelt flertal.
Transportrefusion:
o Skal transport-refusionen bibeholdes. I det nuværende budget er
der ikke penge til formålet.
Det besluttes af bibeholde transportrefusionen.
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