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 Referat Forretningsudvalgsmøde 05/08-2020  
 

Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Jacob Schulze, Maja Løvbakke, Nickolaj Oksen, Michael 
Lauenborg, René Bokær 
Referent: René Bokær 
Dirigent: Jacob Schulze 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet godkendes, dog med ændringen om at alle titler ændres til navne.  
Som note kan titler anvendes hvis titlen skrives i tilstedeværende.  

 
Opgaver fra sidst 
Find ud af hvem der har fået penge fra nødpuljen – SEK 
Ikke gjort, da puljen forsættes. 
 
Snak med det internationale udvalg om deres budget – Bjørn Westh 
Afventes da han ikke er tilstede. 
 
Få bestilt tryk af flyers – SEK 
Flyers er ankommet og blev delt ca. 100 ud på sommerskolen.  

 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
Koordinations skal have en dato, hvor der skal holdes et møde. Og det er et krav at 
mødet er hyggeligt, Maja forslår at mødet holdes i Knuthenborg safaripark.  

 
Udvalget der arbejder på den nuværende strategi, er klar til at præsentere et udkast på 
metoden/metodearbejdet til næste HOB møde.  
 
Økonomisk Status  
FU bevilliger penge (ca. 7.000) for at gøre førstehjælpskurset på Level-up til et 
officielt kursus.  
 
Status fra Sek 
SEK er på halv blus indtil midt august grundet der afvikles sommerferie efter 
sommerens aktiviteter.  
Der arbejdes i hos Akastin og Roskilde Rollespilslaug for at finde lokaler.  
 
Roskilde Rollespilslaug har ikke fået ændret deres vedtægter så folk under 18 år kan 
stille op til bestyrelsen. Dette vurderer FU dog ikke som en udmeldingsårsag, da de 
blev optaget før kravet kom frem. FU ønsker dog at Bifrost skal deltage til deres 
næste generalforsamling, for at tage dialogen omkring en mulig ændring.  
 
Godkendelse af nye foreninger 
Kalk? 
Foreningen bliver godkendt.  
Sekretariatets indstilling om at kontakte foreningen og høre om de ikke vil kigge på 
deres optagelsesregler, ønskes er blive ført ud i livet.  



 

Bifrost 
Esromgade 15 1, 1. sal. 2200 KBH K 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk 

 
Sikkerhedsudvalget 
Foreningen er godkendt.  
 
Wonder Studios om Sikkerhedsprojekt 
Hvis foreningen ønsker interessetilkendegivelse, så er det godkendt.  
Ønskes projektet at blive søgt i Bifrosts navn, så skal projekter gå igennem den 
vedtaget procedure. (red. At alle ansøgninger godkendes af HOB, eller FU. Og at 
projektet har været igennem sparring med SEK inden) 
 
Snak om valg til delegeretmødet 
Det besluttes at der til næste HOB 2, om lørdagen vil blive valgt hvilken model vi 
køre.  
Og at der søndag vælges leder/koordinator, samt hvem der skal med som delegeret, 
så der allerede nu kan begynde at arbejde med det.  
 
Det bliver besluttet at de delegeret bliver fundet via open call, og at Hob medlemmer 
har mulighed for at stille op på dagen.  
 

Ønsker til punkter på Hob 3 
Delegeretmøde format - Jacob  
Delegeretmøde valg af koordinator/leder + delegerede - Oksen 
Workshop om metode - Maja 
Kompentecedokumentet – Udak med Oksen 
Arbejdsblok 
Øvelse om Hob medlemmernes position i Bifrost - René 
Naturformidling - Cæcilie 
Info punkt om kontingent - Michael 
Opdateringer fra forretningsudvalget - Maja 
Corona pauser - René 

 
Opgaver til næste gang 
Find ud af hvem der har fået penge fra nødpuljen – SEK 
 
Finde og melde mødedato ud for koordinationsudvalget – SEK 
 
Lav et facebook opslag om muligheden for at komme til delegeret møde på vegne af 
Bifrost – Jacob og Oksen 
 
Lav opslag på Hob som reminder om deadline for nye punkter – SEK 
 
Indsend bilag til Hob møde mandag d. 10 august – Lauenborg, Oksen, Jacob, Maja 
 
Lav opslag på Hob om receptionen – SEK 
 
Ring rundt til Friluftsrådet medlemsforeninger omkring støtte til 
generalforsamlingen. 
 
Eventuelt 
DUF-reception – alle fra Hob får en invitation 
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Friluftsrådet – Jacob kontakter Anders omkring plan for at sikre genvalg i 
Friluftsrådet.  
 
Våbenloven – Jacob og Victoria er/vil gå i gang med at gennemgå våbenloven for at 
identificere hvilke områder der kan begrænse/skabe gene for rollespil og cosplay 
 
GDPR problematikker som foreninger har oplevet: 
Sensitive oplysninger i forbindelse med mad allergier – foreninger kan blive fanget 
 

 
 


