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Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 3 oktober  
Til stede: Troels, Jonas, Daniel, Maja, Carina (skype). Gæst på medhør (Tora) 
 

1. Valg af referent 
Maja er valgt som referent 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt 
 

3. Siden sidst 
MENA-møde d. 25/9 – Maja 
Strategi-møde d. 27/9 – Maja, Daniel, resten af strategigruppen og besøg 
af Casper Skyrum Høgh 
Møde om DCR og Bifrost 27/9 – Maja, Daniel, Jesper 
Møde om Sanctuary project 15/9 - Bastian Refstrup og Daniel 
Initiativstøttemøde 27/9 – Jonas 
A New Hope/Bifrost møde om friluftsrådet 15/9 – Troels, Jesper 
 

4. Opgaver fra sidst 
Maja har stadig ikke opdateret Fastaval erfaringsdokumentet. 
 

5. Lokaler 
Den nye adresse bliver hos Renés personligt indtil vi har nye lokaler.  
 
Bifrost  
C/O René Bokær 
Birkemosevej 44 2. tv 
2610 Rødovre 
 
(Alternativt hvis René ikke ønsker dette, så bliver det hos Formanden i 
Næstved) 
  
Vi vil gerne have de nye lokaler først gælder fra d. 1/1 2018 tidligst. 
Opbevaring af Bifrost-ting kommer til at ske på Akademiet. Der vil blive 
forhandlet om et symbols beløb for opbevaringen. 
 
Vi starter en gruppe der er ansvarlig for at finde nye lokaler. Den består 
på nuværende tidspunkt af: August og René.  
Andre medlemmer vil blive inviteret til REP-møde 4 og på til GF. 
 
Gruppen kan gå i gang med at samle information om mulighederne og 
komme med forslag til hvad posten for lokaler skal stå til i budgettet for 
2018.  
 
Krav:  
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At lokalerne lever op til arbejdstilsynets regler for en arbejdsplads 
Minimum arbejdsplads til 4 personer (alle vores ansatte) 
Minimum 1 mødelokale 
Minimum 1 toilet 
Minimum the køkken 
Max 10 minutter fra offentlig transport 
 
Vi opfordrer til at samarbejde med DCR om at finde lokaler. 
Vi opfordrer også til at snakke med kulturhuse og andre DUF-
medlemsorganisationer om vi skal samarbejde om at finde lokaler. 
 

6. Update Fra Strategi udvalget 
Maja tager inputs med videre til strategiudvalget. 
 

7. Palæstinaprojektet 
Vi har fået ca. 50.000 til at tage 4 personer ekstra med til Palæstina. 
Det er Jonas og Carina der står for at finde de 4 personer.  De 10.000 
besluttet at bruge på projektet er indberegnet som egen betaling.  
Supersoldaterne bliver prioriteret. Der vil være et åbent call.  
FU vil gerne have feedback om hvordan udvælgelsen foregik.  
 
Der vil være et oplæg på GF fra den Palæstina projektgruppen.  
 

8. Revisor 
Vi vil gerne skifte, men vil gerne have tjekket tilbuddet via Morten 
Larhman og Mikkel Rhode, der har et bredere kendskab til revicion end 
FU. Først når god for det vil vi gerne tage imod tilbuddet fra Buus Jensen 
statsautoriserede revisor. 
 
Vi er dog usikre på om vores nuværende revisorfirma har haft mulighed 
for at komme med et opfølgende tilbud. Det skal de have mulighed for.  
 

9. Bifrost som partner på fondsøgning 
Samarbejde mellem A New Hope, Giants og Fenris i samarbejde med 
Bifrost har startet et projekt på 72.000 til alternativ naturformidling. Der 
er søgt Friluftsrådet for 50.000 og 5.000 til Bifrostpuljen, derudover har 
de en 3500 pr. forening og noget deltager betaling.  
 

10. Rep 4 
a. Punkter til mødet 

Sikkerhed – opdatering – Carina.  
Opkvalificering – vi foreslår at Jesper kommer og snakker om 
fondssøgning. Evt i samarbejde med Morten der potentielt også 
kommer. 
Budget 2018 
Arbejdsblok: Formandens beretning – DUF-følgebrev opstart – samle 
alle informationer og året 2017 so far. 
Status på alle projektgrupper – Carina 
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Genopstillinger – uformel evaluering om hvordan det er gået.  
 

b. Andet 
Der skal meldes ud at hvis REP vil have vedtægtsændringer, skal de 
selv sende oplæg til René. FU ikke nogen forslag selv. 
 

c. Lave budget 
Der er blevet lavet foreløbigt budgetforslag. 
 
 

11. Opgaver til næste gang 
Daniel - Snakke med Katja om hun trækker sig som REP-medlem eller ej 
Daniel - Snakker med René om den nye adresse. 
Daniel – kontakter Morten Lahrmann og Mikkel Rhode om revisor. 
Jonas – Snakker med Jesper om opkvalificering. 
Maja – Skriver til René og August om lokaleudvalg. 
Maja – minde REP om vedtægtsændringer. 
Carina – hiver fat i projektgrupper om status. Samarbejde med Maja om 
projektgruppeevaluering. 
 

12. Næste møde 
Tirs. 31/10 
 

13. evt. 
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