Forretningsudvalgsmøde 04/03-2019 kl 17.30-21.00 med spisning
Valg af referent og dirigent
Tilstedeværende: Oksen, René, Carina, Anders, Maja, Jacob
Referent: Oksen
Dirigent: Jacob
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt, med bemærkning om specificering af personer i
fremtidige referater.
Opgaver fra sidst
Alle opgaver fra sidst er udført, bortset fra opstart af Pris-komité og kontakt til
Joan ang. Fastaval.
Opdatering om EDU-LARP v. Anders Berner
Anders sender videre info på mail.
Lukket punkt
Godkendelse af nye foreninger
(15 min)
SLURK – SLURK er per. 04-03-19 godkendt og optaget i Landsforeningen Bifrost.
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper
(15 min)
Medlemspleje – Intet svar.
Sikkerhed – Intet større, opstart på et muligt samarbejde med kursusarbejdsgruppen.
Socialt ansvar – Intet nyt.
Internationalt – Har sendt “svenske pirater” ud til LKF’erne.
Fondssøgning - Intet svar.
Rekruttering – Har svært ved at finde en dato.
Uddannelse - Kører derudaf med fuld fart, og arrangementet bliver til noget i
efteråret.
Oplæg til budgetforslag/Forslag til madordning
Oksen har fremlagt forslagene, arbejder videre med FU’s input, og sender et
revideret udkast ud, inden næste FU-møde.
Opdatering fra MUS-samtaler
(10 min)
Anders Berners Kontrakt – konkretisering af arbejdsopgaver
(30 min)
Se vedhæftet kontrakt.
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Formandskabet, med Carina som sparringspartner, arbejder med kontrakten, og
holder et møde med Anders.
Kommunikationsvejene i DUF relateret kommunikation
(10 min)
Anders og Jonas rapporterer ind til hvert FU møde om DUF.
En arbejdsopgave nedsættes, der skaber rammer for den fremtidige DUFkommunikation.
Deltagelse på Folke- og Naturmødet
(15 min)
De ansatte har styr på Naturmødet.
Jakob, Jonas og Oksen har styr på Folkemødet.
Økonomisk opdatering fra A Week
(15 min)
Udsat til næste møde.
Friluftsrådets generalforsamling d. 30 april.
(10 min)
Se mail fra den 28. februar.
Opgaver til næste gang
Pris Komité/kontakt til Joan. (Maja)
Lav beslutningsproces for fremtiden (Chat/møde). (Jacob)
Udarbejd forslag til fremtidig DUF’s kommunikations strategi (intern) (Jacob)
Arbejde med kontrakten (Jacob, Maja + Carina)
Lav præsentation af budgetforslag (Oksen)
FU’s forslag til budgetforslag inkorporeres (Oksen)
Ret referat fra sidste gang; Foreningsloven/folkeoplysningsloven. (Jacob)
Eventuelt
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