Referat Bifrost hovedbestyrelsesmøde 10/1/2020 – 12/1/2020
Referent: sekretariatet
Dirigent: sekretariatet
Bifrost 101
Generalsekretæren præsenterer Bifrost som organisation i overordnede træk
overfor hovedbestyrelsen.
Hvordan er vi HOB sammen
Forkvinden lave en forventningsafstemning med den nye hovedbestyrelse.
Siden sidst
Maya
Skrev under på et brev der støtter op om at mountain-bikere (og andre
fritidsaktiviteter) godt må bruge skovarealer.
Susanne
Foreningsbesøg – Koyo
Lasse
Arrangørkursus møde med arrangørgruppen
Jannick
DUF-delegeretmøde
Rasmus D.
Foreningsbesøg – RL
Jimmy
Fælles event mellem J-popkai og Babylon
Møde med DUF
Michael
Foreningsbesøg – Hareskoven
Jonathan
DUF-delegeretmøde
Jeppe
Snakket med Anders Berner (politisk konsulent) om nye internationale projekter
og fonde.
Troels
Ideer til nye foreninger i Bifrost
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Victoria
Ideer til nye foreninger i Bifrost
Møder om våbenloven
Har ansøgt om at blive dialogambassadør i DUF
Frederik
Unge danskere til Solmomhuta (knudepunkt)
Bæredygtigheds møder med Søren Ebbehøj
Malene
Kontakt med Kimbri om medlemskab i Bifrost
Nickolaj
Møde med Forum, hvor der er blevet besluttet månedlig kontakt mellem
arrangørerne og Hovedbestyrelsen
Jacob
Møde med politiskkonsulent i DUF omkring armbrøster
Møde med flere ministrerer om nordisk engement
Forretningsudvalget
Diskutere ansættelser og lønning af generalsekretæren og den politiske
konsulent
Der er blevet valgt folk til de forskellige udvalg.
Sekretariatet
Der gives en opdatering fra sekretariatet.
Dannelse af arbejdsgrupper
Den nye hovedbestyrelse fastlægger og danner arbejdsgrupper.
Medlemspleje: Michael Lauenborg, David Geil Sørensen, Malene Kolle Rasmussen
Sikkerhed: Michael Lauenborg
Rekruttering: David Geil Sørensen, Troels Palm, Victoria Kaxe
Uddannelse: David Geil Sørensen, Rasmus van Deurs, Michael Lauenborg
Armbrøst: Jacob Kronby Schulze, Victoria Kaxe
Udtalelser: Noah Lynge Adkins, Maja Toft Løvbakke, Jacob Kronby Schulze,
Troels Palm, Susanne Goldschmidt
Ny strategi: Jacob Kronby Schulze, Jimmy Bjerg, Jannick Vangkilde
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Bifrostpuljen
Jonathan præsenterer Bifrostpuljen og dens formål for alle de nye medlemmer i
hovedbestyrelsen.
Herefter gennemgår hovedbestyrelsen de tre ansøgninger som hovedbestyrelsen
har modtaget.
Det vedtages at den bifrostpulje ansvarlige vurderer selv hvorvidt de vil bruge
tid på at revidere ansøgninger efter deadline.
Rollespilsfabrikken - Krigslive 2020 114. Middenland – 5000 kr.
Inhabile: David, Nissen, Troels
Går videre til bevilling: Ja
Fantasiverden -Bygning af et nyt skur der skal holde foreningens rekvisitter - ???
Inhabile: Ingen
Går videre til bevilling: Nej
Yxengaard - Opvaskeplads – 5000 kr.
Inhabile: Ingen
Går videre til bevilling: Ja
Ansøgninger bevilliges
Ansøgning: Rollespilsfabrikken - Krigslive 2020 114. Middenland – 5000 kr.
Ansøgning: Yxengaard - Opvaskeplads – 5000 kr.
Rest beløb efter bevillinger: 650 kr.
Udvalg i DUF
Nickolaj Oksen præsentere hvilke udvalg der er i DUF og herefter debattere
hovedbestyrelsen hvem Bifrost vil forsøge at få valgt til de forskellige udvalg.
Hovedbestyrelsen gives ind til onsdag til at afgive ønske til forretningsudvalget
hvis nogle ønsker at sidde i DUFs udvalg.
Krigslive – hvordan skal det praktisk fungere?
Det besluttes at Krigslive ikke er en Bifrost aktivitet, men Bifrost forsat vælger
arrangørerne ud fra det vedstemte Krigslive manifest.
Tipsreglerne
Næstformanden præsenterer reglerne for tipsmidlerne for den nye
hovedbestyrelse.
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Årets DUF-ansøgning
DUF-ansøgning gennemgås og foreningskontakt fordeles ud på hovedbestyrelsen
Medlemskontingent i Bifrost
Michael gennemgår hvad der blev besluttet på generalforsamlingen omkring
dette, og hvordan vi kan formidle budskabet bedst muligt.
NOTE: Der er skal dobbelttjekkes omkring hvorvidt minimumsbeløbet halveres
fra 400 til 200 kr. det første år man er medlem i Bifrost.
Bifrost til DUF-delegeretmøde
Det besluttes at diskussionen udsættes til hovedbestyrelsens næste møde til
april.
Diskussion 1: En politisk retning og leder?
1. Delegationslederen bestemmer hvad de delegerede skal stemme og de
delegerede er tilstede for at netværke og kommer med ideer.
2. Du er repræsentant for 5000 medlemmer med individuelle holdninger,
derfor kan du også have en individuel holdning.
3. De delegerede repræsenterer Bifrosts samlede holdning. Der laves
afstemning blandt de delegerede hvis der kommer ”nye” emner.
3.1 De delegerede har en samlet holdning om bestemte emner og de
stemmer blankt hvis de ikke kan opnå 100% enighed om emner uden
for rammesagen.
3.2 De delegerede har en samlet holdning og en udpeget delegationsleder
har ansvaret for sager udenfor rammesagen
3.3 De delegerede har en samlet holdning og vælger selv hvilke af de
overstående procederer (3, 3.1, 3.2) på forhånd.
4. De delegerede er samlede om bestemte holdninger, men må stemme
individuelt udenfor rammesagen
Diskussion 2: Hvad mener Bifrost, DUF-delegeretmøde kan mene noget om og
hvordan stemmer Bifrost?
Diskussionen udsættes
Diskussion 3: Skal Bifrost holde op med at stemme blankt?
Diskussionen udsættes
Mulighed for at starte debatten på Facebook gruppen
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