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Forretningsudvalgsmøde 07/01-2019 kl 17.30-21.00 med spisning 
 

1. Valg af referent og dirigent 
Jacob er valgt som dirigent og sekretariatet som referent. 

 
2. Procedure for personsager til Knudepunkt (Troels og Klara kommer på 

besøg) 
Da arrangørgruppen ikke kan tage beslutninger angående personsager henvendt 
imod officielle repræsentanter eller ansatte i Bifrost, grundet juridiske rammer 
af ansættelse, vil fremtidig procedure være, at arrangørgruppen kan henvende 
personen til at kontakte forretningsudvalget. 
 
Derudover henvises der til Bifrosts generelle procedure, at der udvises komplet 
tillid til arrangørernes evne til at håndtere generelle personsager. 
 
Der anmodes en liste over officielle repræsentanter og ansatte i Bifrost til 
Knudepunkt. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat fra sidste FU møde godkendt. 
Referat for REP 1 er godkendt. 
 

4. Siden sidst 
Siden sidst dokumentet er opdateret. 
 

5. Opgaver fra sidst 
Susanne og Nikolaj holder kursus om meningsdannelse til Rep 2. 
 

6. Godkendelse af nye foreninger 
Ingen nye at genkende. 
 

7. Procedure for bil refusion 
Det bliver vedtaget at refusion af transport i egen bil vil for fremtiden blive gjort 
ved en kilometertakst på 2kr. 
 

8. A week v. Carina 
Der afsættes 10.000 til aweek fra egenkapitalen, med intention om at få beløbet 
refunderet og crowdfundet.  
 

9. Opfølgning på arbejdsgrupper og udvalg fra Repmødet.  
Intet at opfølge endnu.  
 

10. Opfølgning på vedligeholdelse af reps engagement 
Der bliver grundlagt fremtidig procedure for, hvordan der følges op på 
arbejdsgruppernes arbejde. Formandskabet vil skrive ud til Repræsentantskabet 
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om at de skal vælge en kontaktperson i arbejdsgrupperne der enten skriver ind 
før FU møderne, og som ellers vil blive ringet op under selve mødet. 
 

11. Edularp, sharing is caring projekt 
Det bliver vedtaget at Bifrost vil deltage i projektet.  
 

12. Friluftspuljen  
Sekretariatet informerer om friluftspuljen. 
 

13. Majas graviditet 
Jakob giver opdatering på hvordan Maja har det. 
 

14. Arbejdsblok 
 

15. Næste møde 
Indsamle ansøgninger til udvalgene. - Nikolaj 
Opdaterer kørselstakst på hjemmesiden. - Sek 
Kontakte Joan angående priskomitéen. - Nikolaj 
 

16. evt. 
Susanne ønsker at flytte fra Rekrutteringsgruppen til Socialtansvarsgruppen, 
grundet nuværende projekt med uddannelse. 


