Forretningsudvalgsmøde 25/11-2019 kl 17.30-21.00 med spisning
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Maja Toft Løvbakke, Jacob Kronby Schulze, Michael
Lauenborg, Bjørn Aaberg Westh, René Bokær, Martin Sinding og Nickolaj
Oksen (via skype)
Referent: Martin Sinding
Dirigent: Jacob Kronby Schulze
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendes
Workshop i samarbejde mellem FU og Sekretariatet
René afholder en lille workshop om forventningsafstemning i det nye
forretningsudvalg og en forventningsafstemning mellem forretningsudvalget
og sekretariatet.
Opgaver fra sidst
Der var ingen opgaver fra sidste
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
Der er ingen opdatering da udvalgene ikke er blevet fastlagt endnu.
Status på DUF – delegeretmøde
Bifrost er ved at prøve at sikre Joans Zimsens valg til DUFs styrelse ved at
snakke med de andre medlemsorganisationer. Næstformanden er tovholder
på at snakke med de andre organisationer og melder at forretningsudvalget
hverken skal bekymre sig eller være helt sikre på Joans plads i DUF.
Strategi for Friluftsrådet
Punkt 2: skal omformuleres
Punkt 3: Der skal indsættes et punktum ved ”Naturorganisationer”. Der skal
rettes fra nationalt til national.
Nyt punkt tilføjes: Bedre adgang til naturen (Formuleres bedre)
Nyt navn: Druide Reformen
Strategien godkendes
Huslejekontrakt
Huslejekontrakten gennemgås og godkendes. Dog erklæres der en hensigt om
på sigt at leje kontoret selv.
Ansættelseskontrakter
Ansættelseskontrakterne for generalsekretæren og den politiske konsulent
skal genforhandles. Maja og Michael tager en samtale med generalsekretæren
om at genforhandle hans kontrakt.
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Generalsekretæren gives bevilling til at tage genforhandlingssamtalen med
den politiske konsulent inden for de rammer som forretningsudvalget sætter.
Generalsekretæren gives også bevilling til at tage forhandlingssamtalerne
med Bifrosts bogholder.
Forretningsgange
Der skal indføres forretningsgangen om ansøgning af fondsmidler og så
mangler der forretningsgange for åbne jobopslag til Bifrost stillinger.
Forretningsgangene godkendes
Krigslive
Skubbes til december
Fremtidige møder
Onsdag den 18. december
Onsdag den 15. januar
Mandag den 10. februar
Opgaver til næste gang
Forsætte snakken om forretningsudvalgets rolle/r (René)
Koordiner transport til DUF-delegeretmøde (René)
HOB medlemmerne skal gøres opmærksom på at de også skal ansøge til
udvalgene på FB. (Maja)
Der reklameres for pris-komitéen, strategiudvalget og det politiske udvalg på
FB. (Maja)
Der skal laves plan for formødet til DUF-delegeretmøde. (Jacob)
Eventuelt
Forretningsudvalget bevilliger efter generalsekretærens ønske midler til
sekretariatets teambuilding tur
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