Referat - Forretningsudvalgsmøde onsdag d. 31/1 2018 Esromgade 15 2,2.
1. Valg af referent
René Bokær er valgt som referent.
2. Godkendelse af referat fra FU og REP møde
Begge referater er godkendt.
3. Opgaver fra sidst
Alle opgaver er fuldført, med undtagelse af ”indkaldelse til rekrutteringsmøde”,
men kommunikationen er startet.
4. Huskede folk af opdatere ”siden sidst” dokumentet?
Dokumentet er opdateret.
5. Flytning af Rep 3
Det bliver besluttet at formandskabet i samarbejde med sekretariatet finder ud af
hvilken af de 2 weekender der passer bedst.
6. Rep 2 forberedelse
Opkvalificering – Der er ønske om at få Kristoffer Thurøe ud og snakke om
pressemeddelser. Skulle det ikke være muligt, er der et ønske om frivillig ledelse
af Jonas Hedegaard.
Der ønskes også at få et foredrag om rollespil i Harreskoven, hvor Danmarks
længste kampagne har kørt.
Lokation – Mødet bliver afholdt i Hareskovshytten.
7. Internationalt arbejde – status
Punktet er udskudt til næste gang
8. Info om metodeudvalgsopstart
Punktet er udskudt til næste gang
9. Info om forhandling af sekretariatsassistance
Processen er påbegyndt, men grundet sygdom er den gået i stå. Den forventes
genoptaget i løbet af februar.
10. Info om DCR ansøgning til Hareskovshytten
Der er afsendt en ansøgning til den tematiserede initiativstøtte, hvor der søges
om ca. 400.000 kr. til den proces om at designe rollespilsområdet
Hareskovshytten, projektets partnere er Bifrost, DDS og SFU.
11. Opgaver til næste gang
Daniel skal have fundet foredragsholdere til Rep 2 mødet.
Formandskabet skal have forhandlet sekretariatsassistance.
Jonas skal have oprettet baggrundsgruppe/støttegruppe omkring arbejdet i DUF
Daniel skal have indkaldt til første møde i rekrutteringsudvalget.
Jannick skal minde Koyo om at sende indmeldingsdokumenter til Bifrost.
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12. Næste møde
Næste møde bliver afholdt d. 28 februar
13. evt.
Jonas informere om Bifrost TV, der arbejder på en ansøgning til Tuborgfondet
på kameraudstyr. Formanden skal komme om en udtalelse til ansøgningen.
Sekretariatet anbefaler at der også søges på et kursus i at bruge udstyret.
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