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Forretningsudvalgsmøde 02/02-2021 kl 18.00-21.00 online 
 
Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Jacob Schulze, Malene Kolle, Nickolaj Oksen, Noah Adkins + 
René (generalsekretær) 
Gæster: Victoria Kaxe 
Referent: René Bokær 
Dirigent: Nickolaj Oksen 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der har ikke været nogle ændringer, referatet er derfor godkendt. 
 
Opgaver fra sidst 
Malene og Oksen – gennemkigge og opdatere kompetencedokumentet 
- dette tilgår 
 
Malene, Oksen og Noah – Skal skrive oplæg til HOB1 vedr. procedure for lån af 
penge til lokalforeningerne. 
- dette tilgår 
 
Formandskabet – Gå i tænketanken og opstarte en proces for at få penge i 
Bifrostpuljen, det anbefales at der snakkes med Christian Nørgaard (HOB), for at 
få det tænkt sammen med generalforsamlingen henstilling om at blive godkendt 
som en anerkendelsesværdigt formål (mulighed for at give gaver skattefrit til 
Bifrost).  
- Formandskabet har været i tænketanken og startet en åben proces inde i 
Hovedbestyrelsesgruppen.  
 
Oksen – Skal komme update på lukket punkt 
- Tages senere på mødet, for at gøre det nemmere for gæsterne.  
 
René – Undersøg priser på hævesænke borde, og fremlæg et forslag til FU i 
februar. Med mandat for at købe billige modeller, skulle der findes nogle inden 
mødet.  
- René har fundet pengene og køber hævesænke borde. 
 
Malene og Jacob - Undersøge hvor i budgettet der er rum til at flytte penge over 
til pensioner til ansatte. 
- Er lavet og godkendt via mailafstemning. 
 
Oksen – Lave Open Call for udvalg 
- Opslaget er lavet, men der er ikke pt kommet nogle kandidater, der skal prikkes 
til de folk som har vist interesse.  
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Opdateringer fra SEK 
René giver en status om alle projekter og politiske sager.  
Der nævnes også at Jacob Schulze og René Bokær, har haft ansættelsessamtale på 
den nye projektstilling, og efter 35 ansøgere og 7 samtaler, er der blevet truffet 
en beslutning, og en projektleder er blevet ansat.  
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
Update fra politisk udvalg, om DUF og dens holdninger til folkeoplysningsloven.  
Oksen beder om politisk retning for fremtidig DUF arbejde. Der planlægges 
derfor at punktet kommer på næste FU møde, samt at det tages i politisk udvalg.  
Oksen har planlagt møde med formanden af DUF, til snak om hvor DUF skal hen 
og hvad Bifrost ønsker DUF skal kunne løfte.  
 
Optagelse af nye foreninger 
Der er ikke nogle foreninger til behandling.  
 
Forslag til priskomitéen 
Der er kommet et forslag fra formanden om at ændre reglerne for priskomiteens 
opgaver.  
 
Forslag om ændring af reglerne for Priskomiteen 
Nuværende regler: 

Komiteens opgaver 

 Komiteens opgave er at indsamle nomineringer, samt udpege 
de to prismodtagere. 

 Komiteen opfordres til at mødes mindst én gang fysisk gennem 
forløbet. Øvrige aktiviteter og møder kan afholdes over Skype eller 
lignende. 

 Komiteen har til opgave at offentliggøre, at der kan indstilles 
nomineringer, senest 3 mdr. før prisuddelingen. Her foreslås det, at 
man opretter et spørgeskema, hvori folk kan indsende nomineringer, 
sender en mail ud til medlemsorganisationer i Bifrost og bruger sit 
netværk til at få indsamlet nomineringer. 

 Komiteen må gerne selv nominere modtagere. 

 Komiteen skal udarbejde diplomer, bestille trofæ og 
stå for overrækkelsen af de to priser. Dette sker i 
samarbejde med sekretariatet for at sikre ensartethed.  

 Komiteen har efter prisuddelingen på forum til opgave at 
sammensætte næste års Bifrost priskomite, samt udpege en 
tovholder. 

Tilføjelse: 
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 Priskomiteen udpeges af Bifrosts Forretningsudvalg. 
 Medlemmer af Bifrosts Forretningsudvalg og Formandskab 

kan ikke nomineres eller vinde Bifrosts priser. 
 

Forslaget er vedtaget 

Der stilles også et ændringsforslag:  
Medlemmer af Bifrosts Forretningsudvalg og Formandskab kan ikke 
nomineres eller vinde Bifrosts priser på baggrund af arbejde i 
hovedbestyrelsen 
 
Dette er nedstemt.   

 
Fyrtårnsprojekter 
Der er indsendt 3 forskellige forslag, punktet handler om at lave ændringer i 
dokumentet og finde spørgsmål der skal udredes, og så sende det tilbage til 
frivilliggruppen, og så det kan sendes ind til afgørelse i hovedbestyrelsen. 
 
Udlæg til mellemfinansiering af projektet Wonderland – ombygning 
Der ønskes et udlæg til mellemfinansieringen, i en 3 måneders periode fra juni 
2021 – oktober 2021 
 
Der besluttes at hjælpe dem med at undersøge sagen, om hvorvidt de ikke kan få 
en kassekredit i stedet. Og kan det ikke lade sig gøre, så vil sagen blive behandlet 
i FU.  
 
Metoden til arrangementer 
Formandskabet ønsker en opbakning fra forretningsudvalget, i beslutningen om 
at arbejde på at få indrulleret læring om metoden til Bifrosts nationale 
arrangement.   
Deres gives fuld opbakning! 
 
World Pride 
Forretningsudvalget støtter fuldt op om ideen omkring Bifrosts involvering i 
World priden, man beslutter at smide beslutningen og arbejdet videre til det 
internationale udvalg.  
 
FU datoer 
Det besluttes at rykke alle fremtidige møder til 18-21.30  
Datoerne er:  
9 marts 
13 april  
18 maj 
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Information om pensioner og økonomi 
Grundet en lav svarprocent, vil Formandskabet gerne have beslutningen 
genbesøgt.  
Beslutningen på mailafstemning, bliver bekræftet af forretningsudvalget 
 
Lukket punkt  
Nickolaj giver opdatering omkring det lukkede punkt.  
Og at sagen ikke vil ende i nogen beslutning eller nogle konsekvenser. 
Nickolaj vil dog hjælpe personen med at mægle i sagen.  
 
Opgaver til næste gang 
Malene og Oksen – gennemkigge og opdatere kompetencedokumentet 
 
Malene, Oksen og Noah – Skal skrive oplæg til HOB1 vedr. procedure for lån af 
penge til lokalforeningerne 
 
Malene – Melde tilbage wonderland frivilliggruppen omkring fyrtårnsdokument 
 
René – Undersøge med frivillige fra wonderland, muligheden for kassekredit 
dækning i projekt 
 
Jacob – World pride skal overleveres til det internationale udvalg 
 
Malene – videregiver beslutningen omkring metode til nationale arrangementer 
til UDDAK (Uddannelse og aktivitetsudvalget)  
 
Eventuelt 
Lokalforeningspuljen  
- Der er netop blevet frigivet en post i lokalforeningsudvalget i DUF  
Det besluttes at vi indstiller Victoria Kaxe til udvalget.  
 
Ideer til FU seminaret d. 27 marts 
- Navneskilte til nicknames 
- Hvordan man er en god politisk ledelse  
- Hvordan samspillet bedst skabes mellem politisk ledelse og ansatte 
- Forventningsafstemning  - både til ovenstående arbejde og FU imellem.  
 
Møde med statsministeren om genåbning af Danmark 
Vi skal sende 2 til møde med statsministeren.  
Vi sender Jacob Schulze og Victoria Kaxe.  
Og med Malene som Suppleant.  


