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Forretningsudvalgsmøde 04/11-2019 
Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Jacob, Susanne, Carina, Maja, Nikolaj 
Gæster: Jonas Zimsen 
SEK: René og Anders 
Referent: René 
Dirigent: Jacob 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Både forretningsudvalgsreferatet og repræsentantskabsreferatet er 
godkendt.  
 
Indmeldelse af nye foreninger  
Rollespilsforeningen Udgaard søger at blive en del af Bifrost.  

- De er godkendt 😊  
 

Opgaver fra sidst  
1. Oksen skal snakke med Martin om dialogmøde i Ripen – Der blev valgt 

ikke at holde dialogmøde i Ripen, men i stedet sende deltagere til et andet 
dialogmøde.  

2. Oksen skal snakke med Helt ude i skoven og trygdeltagelse om penge til 
level up – Opgaven er valgt er blive droppet.  

 
Møder og arbejdsdage 2020 
Repræsentantskabsmøder    Koordinationsrådsmøder 
10 – 12 januar     25. januar 
24-26 april     1. august (søges ændring)  
14-16 august 
16-18 oktober 
 
Arbejdsdage     Generalforsamling 
25. januar      20. – 22 november 
21. marts 
12. september 
31. oktober 
 
Foreløbigt budget 
Budgettet bliver præsenteret. Budgetforslaget er godkendt.  
 
Generalforsamlingen 
Der ønskes 15 minutter til præsentation om Palæstinapartnerskab, og 
hvordan man kan være med.  
15 minutters tid til at præsentere de forskellige udvalg med Oksen og Malene.  
Der ønskes en gæst udefra, gerne fra DUF.  
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Update fra DUF med Jonas Zimsen 
Delegeretmødet:  
Der bliver kampvalg om pladserne i styrelsen i DUF.  
Vi indstiller Jonas til at sidde i et Nordbuk´s bevillingsudvalg  
Det besluttes at Jacob får det politiske mandat fra Bifrost til DUFs delegerede 
mødet. Med Oksen med suppleant, Jonas vil gerne stille sig som 
ressourceperson. Jacob rykker på at skrive til de kulturelle organisationer.  
Der skal som minimum holdes formøde med de kulturelle til mødet.  
 
Generelt i DUF:  
Strategiprocessen for den kommende styrelse er spændende.  
Vi har fået indført tryghedsværter i DUF-regi, især til delegeret møde.  
DUF vil gerne stifte et center for demokrati.  
Jonas har brugt en del energi på det EU mæssige arbejde.  
Der skal laves et ”bøvl” katalog til politikkerne, om problemstillinger som 
foreninger oplever.  
Der er blevet ansat en ”folkeoplysningskonsulent” ude hos DUF, ved navn 
Freja.  

 
Forum Afrapportering & fremtidsplaner 
Afrapportering fra Forum19: 
Der var få på Forum, hvilket skabte et tættere sammenhold blandt 
deltagerne. Men vi ønsker hellere et større Forum i fremtiden. 
Forum gav et overskud på over 10.000,-, som doneres til Bifrostpuljen.  
 
Fremtidsplaner for Forum: 
Jacob har lavet et udkast til en milepælsplan for Forum i fremtiden, Oksen 
tager den videre til det Aktivitets og Uddannelses Udvalget, hvor den 
færdigudarbejdes med Forum20 arrangørerne.  
 
Forkvindens Beretning 
Der præsenteres ikke en færdig beretning nu. Men folk mindes om at skrive 
inde i ledelsesberetningen hvor Maja henter info fra. Samt gør det smartere i 
forhold til DUF ansøgningen i Maj.  
 
Lukket punkt  
 
 
Eventuelt 
Der skal sendes en åben invitation for de forskellige udvalg.  
Udvalgene besluttes til af forretningsudvalget.  
REP repræsentanten udvælges til Rep møde 1.  
Ansøgningsfristen er fra d. 15 november – 15 december.  
 


