Forretningsudvalgsmøde mandag d. 10/12 kl. 17.30-21.00 med spisning
1. Valg af referent
- Jacob Schulze er valgt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og Generalforsamling
Begge referater er godkendt
3. Forventningsafstemning (20 min.)
a. Hvordan foretrækker vi at arbejde?
Helst mødes personligt. Klar kommunikation og rene mellem 08 og
18.
4. Siden sidst (15 min)
a. Hvordan vil vi lave siden sidst? Skriver vi selv ting eller gør vi det
sammen?
Vi beholder siden sidst i et separat dokument. Det fyldes inden vi
kommer til Fu-møderne.
Rene opretter dokumentet.
5. Friluftsrådets Generalformsamling i april (15 min)
a. Der er en som opstiller fra DIF og en fra DUF.
b. Vi skal sende 2 fra Bifrost.
Der er generalforsamling i april. Det er vores chance til at bygge et godt
samarbejde. Det plejer at ligge på en hverdag og kan være hvor som helst i
landet.
Susanne er en mulighed.
Oksen er en mulighed.
De giver begge en melding ved en indkaldelse. Inden indkaldelsen følger
Jacob sagen, så han kan briefe de andre undervejs.
6. Godkendelser af nye foreninger (15 min)
a. Wonder studio – Godkendt.
b. Rollespil i Ryomgård - Godkendt
c. Ulvsborgens Venner – Forbeholdt godkendelse, skal redigere deres
vedtægter, med en anbefaling om formålet.
7. Udvalgene (30 min)
a. Gennemgang og diskussion af udvalg.
Rene arbejder på kompetencedokumentet.
8. Repræsentantskabsmøde (30 min)
a. Dagsorden
i. Palæstina med Carina. Info.
ii. Ryste folk sammen. Workshop.
iii. Forventningsafstemning – Hvad vil folk?.
iv. Arbejdstid i arbejdsgrupperne.
v. DU-DU-DU-DUF-ansøgning – rollefordeling.
b. Vil vi noget nyt?
Debatworkshop om retorikopkvalificering.
Oplysning om foreningspolitik og jura
Workshop om politiske holdninger
Bifrost
Esromgade 15 2, 2 sal. 2200 KBH N
Tlf. 27 96 61 52
info@landsforeningenbifrost.dk
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Være proaktive i mellem møderne for arbejdsgrupperne.
9. Økonomisk Update
Rene giver en sej update. Mange penge i overskud.
10. Opgaver til næste gang
Rene: Sender kompetenceopdatering ud meget snart.
Hele forretningsudvalget skal have meldt tilbage inden den 15. December.
Jacob, Oksen: Bud på personer der kan give retorik kursus i rep 2.
Carina, Rene: Snakker facilitering af arbejdsgrupper og motivation.
Soldater: Hjemmesiden skal ændres med Rep oversigt.
11. Fremtidige møder (tænke over en fast dag i måneden)
7. januar
15. februar
4. marts – vi planlægger de næste møder henover sommeren.
1. april
12. evt.
Vi har fået knap 750.000 penge til palæstinaprojekt. Vi vil rekruttere, med
krav.
DUF byder et kursus om foreningsudvikling. Rene vil gerne deltage, så
han kan blive kompetenceudviklet.
Ledelseskursus i DUF. Vi kigger i kursushæftet og beslutter hvem, til
næste FU-møde.
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