
 

 

Referat af repræsentantskabsmøde 2 
d. 05-04-2019 
 
Lørdag 
Formalia        m. Gustav    
Sekretariatet er valgt til ordstyrer og referent. 
 
Siden sidst og afrapportering fra FU    m. Maja    
Maja aflægger rapport på FU’s vegne, og repræsentantskabet gennemgår hvad de har lavet 
siden sidste møde. 
 
Økonomisk update       m. Jacob    
Jacob aflægger status på Bifrosts budget og økonomi. 
 
Budgetændringsforslag     m. Nickolaj___   
Nickolaj forklarer at grundet ændring i Sekretariatets kontorforhold, skal der være en 
ændring i budgettet for at de fortsat kan have betalt frokostordning. Der præsenteres 3 
forslag, der skal stemmes om dagen efter. 
 
Vedtagelse af revisions instruks     m. Maja     
Maja præsenterer FU’s ønskede ændringer til projektprocedure, der blandt andet stiller større 
krav til budgetlægning, tilbudsindhentning og løbende afrapportering til FU. 
 
Der bliver stillet et alternativt forslag om en ændring fra ’budget på over 20.000’ til ’10.000’ 
og tilbud på budgetposter fra ’10.000 til 5.000’.  
 
Begge dele er vedtaget ved flertal. 
 
Bagudrettet funding fra Bifrostpuljen   m. Jonathan    
Owen præsenterer en ansøgning der beder om en bagudrettet funding, og bringer til debat 
hvad der skal være Bifrostpuljens procedure fremadrettet.  
 
Det bliver vedtaget ved flertal at Bifrostpuljen fremover ikke vil støtte bagudrettet, men at 
den konkrete ansøgning går videre til puljen, da retningslinjerne var anderledes ved dens 
indsendelse. 
 
Note: Der ønskes et punkt til næste REP om ensartede retningslinjer på tværs af alle puljerne. 
 
Behandling af Bifrostpuljen     m. Jonathan    
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Projekt, Må der regne pile ned over vores fjender Rollespilsforeneingen Ordenen 
Ansøgt: 5.000 

Taget videre til bevilling. 

Tildelt 3.836,9 kroner. 

Staden ved Søen (Kampagnerollespil)   Hobro Rollespilsforening    
Ansøgt: 5.000 

Taget videre til bevilling. 

Tildelt 5.000 kroner. 

Trailer til at køre materialer ud til rollespil.  Giants Rollespilsforening  
Ansøgt: 4.085 

Der ønskes en note om at være opmærksom på projektstart. 

Taget videre til bevilling. 

Tildelt 4.085 kroner. 

Projekt udstyr      Rollespilsforeningen Harreskoven  
Ansøgt: 5.000 

Taget videre til bevilling. 

Tildelt 2.500 kroner. 

Nybegynder kreativ værktøjskasse   Rollespil i Ryomgård  
Ansøgt: 5.000 

Taget videre til bevilling. 

Tildelt 5.000 kroner. 

 

Foredrag fra Den Farvestrålende Fjer    m. Jacob    
Jacob præsenterer foreningen Den Farvestålende Fjer, og fortæller om deres historie fra 
oprindelse til dags dato. 

 

Præsentation fra UDD arbejdsgruppen    m. Nickolaj og Malene  
Uddannelsesgruppen fortæller om deres projekt for weekendarrangementet ”Level-up 
Weekend” der vil blive afholdt i efteråret. 
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Arbejdstid til DUF           
Repræsentantskabet gik i arbejde med at ringe rundt til Bifrosts medlemsforeninger, der 
endnu ikke have indleveret dokumenter til DUFS årlige indsamling.  
 
 
Arbejdsblok 1           
Repræsentantskabet delte sig op i deres arbejdsgrupper, eller arbejdede med individuelle 
Bifrost opgaver. 
 
Grupperne denne blok var: 
Medlemspleje 
Politik 
Rekruttering 
Socialt Ansvar 
 
Søndag 
Afstemning om Budgetændringsforslag   m. Nickolaj    
Siden dagen før blev der stillet et fjerde forslag af repræsentantskabet, der bliver vedtaget.  
 
Der mangler 12.800kr. 
-2800,- fra ”Kursus – Nye” (Det efterlader 9.200,- på posten) 
-2500,- fra ”Udvekslingspuljen” (Det efterlader 12.500,- på posten) 
-2500,- fra ”Foreningsbesøg” (Det efterlader 12.500,- på posten) 
-5000,- fra ”Repræsentantskabet” (Det efterlader 45.000,- på posten) 
 
Operation brændende fugl, Præsentation   m. Malene    
Malene præsentere de to projekter ’Fortællinger om en bedre verden’ og ’Operation 
brændende fugl.’ Repræsentantskabet bedes tage stilling til, om de to projektgrupper skal 
samles til et enkelt. 
 
Det er vedtaget af de to projekter skal samles. 
 
Ønskede rettelser: 
-Uddyb punktet om sekretariatshjælp, at det er tydeligt de ikke bliver ekstra lønnet af 
projektmidlerne. 
-Mere detaljeret budget. 
 
Meningsdanner kursus      m. Nickolaj og Susanne  
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Der bliver holdt et foredrag om hvad det vil sige at være meningsdanner, og derefter afvikles 
et fremtidsværksted for Bifrost, der italesatte udfordringer, ønsker og mulige fremtidsplaner 
for foreningen. 
 
Arbejdsblok 2 ____________________________________       
Repræsentantskabet delte sig op i deres arbejdsgrupper, eller arbejdede med individuelle 
Bifrost opgaver. 
 
Grupperne denne blok var: 
Politik 
Sikkerhed 
Uddannelse 
 
Eventuelt 
Generalsekretærens fraværelse. 
Der bliver stillet spørgsmål ved, at generalsekretæren ikke er til stede, og om det skal 
besluttes hvorvidt det skal være fast procedure at Rep 2 bliver afholdt uden.  
 
Koden til Dropboxen er ændret. 
 
Arbejdsforhold i Bifrost. 
Der bliver diskuteret ansættelsesforhold og fremtiden for supersoldatprogrammet. 
Forretningsudvalget og formandsskabet tager processen videre, og opfordre interesserede 
repræsentanter til at deltage ved kommende møder. 


