
  
Referat af Forretningsudvalgsmøde 06/09-2021  
  
Valg af referent og dirigent  

Tilstedeværende: Jacob Schulze, Malene Kolle, Nikolaj Oksen, Noah Adkins  
René Bokær 

Referent: René Bokær 

Dirigent: Jacob Schulze 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet er godkendt.  

  

Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper   

• UDDAK: Der er fundet arrangører til arrangementerne krigslive og sommerskolen i 2022.  
• Priskomitee: De afholder et møde inden for de næste 2 uger 
• Efterskolegruppen: Der sker arbejde med samarbejde med skolerne, og der diskuteres pt formater. 
• International: Vi har haft polakker oppe til WorldPride, og der arbejdes pt. På at sende 12 personer til 

den nordiske konference Knutepunkt.  

Opgaver fra sidst  

• Oksen - Open Call til DUF delegeret møde – Dette er gjort og delegerede er fundet og 
informeret. 

• UDDAK – Finde ud af hvordan Level-up afvikles. – Eventet afholdes og arrangørerne er 
fundet. Det forventes afholdt den første weekend i november.  

• Noah – Holde et møde i efterskoleudvalget. – Mødet er afholdt.  
• Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker eller ideer – Ikke 

nået. 
 

Opdateringer fra SEK  

Der gives en opdatering fra SEK: 
Om Til Kamp For Fællesskabet 
Om Medarbejdere  
Om Larpers of the World 
Om Naturkrigere 

Vedtægtsændringer 

Der præsenteres et forslag om formalia, for at gøre vedtægterne mere korrekt læseligt.  
Noah forslår at sætte en samlet vedtægtsændring som tager hånd om flere formalia utydeligheder i vedtægterne. 
Jacob sender den samlet pakke ud til FU, så den kan indstilles samlet til FU.   

 



Tryghedsarbejdsgruppen  

Der forslås fra Tryghedsgruppen at oprette en tryghedsmail, som folk kan skrive til, hvis man står i en situation 
hvor vores samværspolitik er blevet overtrådt, med en personsag eller anden sag som virker uløselig. 

Samtidig ønskes samværsudvalg at skifte navn, der er dog tvivl om der også ønskes at ændre struktur, og derfor 
vil gruppen blive kontaktet for at få dette afklaret.  

Økonomisk opdatering 

SEK præsenterer en økonomisk opdatering for FU.   

Dagsorden til Hob 3  

GF - René 
- Forretningsorden 
- Dirigenter 
- Tema  
- Hjælpere 
- Talere/åbnere/workshop 
- Bar 
 
Vedtægtsændringer: 
- Udtalelses forslaget - Noah 
- Formalia forslaget - Formalia 
- Stemmeproceduren forslaget – Victoria og Christian 
 
Opkvalificerings fremlæggelser - Oksen 

Opkvalificering – Eva fortæller om samværsuddannelses og måske dem som har været på kulturbærer seminar.  

Besøg fra lokalforening – Nordsjællands rollespillere, Midtsjællands rollespillere 

Proces om ny undertitel – Formandskabet  

Evaluering om af HOB året – Oksen og René  

 

Forretningsgang for indhentning af tilbud 

Der stilles forslag om at hæve grænsen for hvornår der skal dokumenteres indhentning af flere tilbud, da dette er 
blevet anbefalet af vores revisor. Vores nuværende grænse er på 10.000,-, FU vedtager af grænsen hæves til 
25.000 kr.  

Opgaver til næste gang   

• Oksen: Opdatere teksten på hjemmesiden om UDDAK og aktiviteter. 
• Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker og ideer 
• Jacob: Finde og stille vedtægtsændringer til HOB med alle formalia ændringerne.  
• Malene: Kontakte Eva og tryghedsgruppen, for at få svar på spørgsmålene til tryghedsmails bilaget. 

(udvalgs struktur eller ej, samt tanker omkring Michaels pointe om at få vinklen på, at lokale sager først 
skal tages op lokalt, hvis muligt.  

• Oksen skal finde madhold til HOB 3. 
• Klargøre punkt om FU mødet i november. 



Eventuel  

Daniel Wiegell ønsker at arrangere en samlet tur til det tyske rollespil Mythodea i Bifrost. 
FU beder ham om at sende et skriftligt oplæg til FU. 


