HOB 3 referat – 16.-17. oktober 2021
Tilstedeværende:
Hovedbestyrelsesmedlemmer:
Jacob
Malene
Eva
Christian
Christian M
Marc
Victoria
Jonathan
Noah
Rasmus
Michael
Nikolaj
SEK:
René
Nicklas
Jonathan Owen

Programpunkter
Lørdag
Mødestart:
Dukkeskubbe-sang blev sunget smukt.
Formalia for weekendens møde blev gennemgået og nikket anerkendende til.
SEK skriver referat og er ordstyrer. Enstemmigt vedtaget.
Vedtægtsændringsforslag*3:
Forslag 1:
Der stilles til forslag, at det skal indgå i vores vedtægter, hvor længe vores udtalelser varer
ved, og hvilken der er mest gældende i tilfælde af modstridende udtalelser.
Nyt er, at udtalelser gælder fra de er vedtaget, udløber efter 2 generalforsamlinger og at
den nyeste udtalelse overgår en ældre, hvis de modstrides.
- Ændre at Generalforsamlingen kan ”gennemføre” udtalelser til at de kan
”vedtage” dem. Enstemmigt vedtaget.
Forslaget falder.
Forslag 2:
Der stilles til forslag, at HOB skal komme med forslag til Generalforsamlingen om at
ændre antal delegerede, der kan sendes, så det er baseret på antal medlemmer (defineret
som Bifrost-medlemmer) i de enkelte lokalforeninger.
Ændringsforslag:
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Ændre antallet i hver kategori: 1-100, 101-200 osv.
o Ændre til 4-100. Vedtaget
Man kan ikke sende flere delegerede, end der er medlemmer i foreningen. Falder
Ændringen falder i 2024, hvor den vil genovervejes. Falder
o Ændringen falder i 2025, hvor den skal genindstemmes med den gamle
stemmemodel med 4 delegerede per forening. Hvis det genindstemmes,
har man fortsat sit nye antal delegerede resten af Generalforsamlingen:
Vedtaget
Øgningen i antallet delegerede stopper med 400+ med 8 delegerede. Falder
Ændre antallet af medlemmer og delegerede: 4-100: 4, 101-300: 5, 301-500: 6,
501+: 7. Vedtaget
o Skrotter 501+-delen, så 6 delegerede er max. Falder

Samlede forslag:
Foreninger får 4 delegerede, og en ekstra delegeret for hver 200 medlemmer over 100 op
til et maksimum på 3 ekstra delegerede. Det vises i denne tabel:
4-100 medlemmer: 4 delegerede
101-300 medlemmer: 5 delegerede
301-500 medlemmer: 6 delegerede
501+: 7 delegerede
Medlemmer er det antal, der er betalt kontingent for til Bifrost det pågældende år.
Ændringen falder i 2025, hvor den skal genindstemmes med den gamle stemmemodel
med 4 delegerede per forening. Hvis det genindstemmes, har man fortsat sit nye antal
delegerede resten af Generalforsamlingen
Det samlede forslag er vedtaget.
Forslag 3:
Ændring 1:
Ændring af kapitel 3 §7 stk 4, kapitel 5 §15 stk 2 og kapitel 6 §19
Nuværende:
Almindeligt stemmeflertal
Ændres til
Simpelt flertal
Ændring 2:
Ændring af kapitel 3 §7 stk 5 og kapitel 8 §22
Nuværende:
§7 Stk 5 vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen. Dette kræver to
tredjedelsflertal.
§22 Landsforeningen kan opløses ved to tredjedele flertal ved to på hinanden følgende
generalforsamling.
Ændres til:
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§7 Stk 5 vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal på 2/3 af generalforsamlingen.
§22 Landsforeningen kan opløses med et kvalificeret flertal på 2/3 af to på hinanden
følgende generalforsamlinger.
Ændring 3:
Ændres i alle vedtægter:
Slettelse af ordet ”Møderet”
Ændring 4:
Ændring af Kapital 1, §2
Nuværende:
§ 2 Landsforeningen er frivilligt baseret og ikke kommercielt. Landsforeningen er
partipolitisk og religiøst uafhængigt.
Ændres til:
§ 2 Landsforeningen er frivilligt baseret. Landsforeningen er partipolitisk og religiøst
uafhængigt.
Ændring 5:
Slettelse af Kapitel 2, §5 stk. 6:
Stk. 6 Ingen ændringer i vedtægterne kan fratage en lokalforening retten til at melde sig
ud af landsforeningen.
Ændring 6:
Ændring af kapital 3, §8
Nuværende:
§ 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra forretningsudvalget, landsforeningens regnskab, samt en opdateret
økonomisk status pr seneste afsluttede måned.
3. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af
medlemskontingentet for det kommende kalenderår.
4. Valg af formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person jf. § 12.
5. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 13.
6. Valg af intern og ekstern revisor jf. § 21.
7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets
arbejde i det
kommende år.
8. Eventuelt
Ændres til:
§ 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden
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3. Årsberetning
4. Beretning om landsforeningens regnskab, samt en opdateret økonomisk status pr
seneste afsluttede måned, samt næste års budget.
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af Formandskabet: formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/person jf. § 12.
8. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 13.
9. Valg af intern og ekstern revisor jf. § 21.
10. Eventuelt
Ændring 7:
Slettelse af kapital 3, §8 stk. 2
Stk. 2 Valget af formanden/-kvinden/-personen og næstformanden/-kvinden/-personen
kræves kun på dagsordenen hvert andet år.
Ændring 8:
Ændring af kapital 3, §9
§ 9 Møderet og taleret på generalforsamlingen har alle
delegerede, formandskabet og hovedbestyrelsen. Alle delegerede har desuden stemmeret
som beskrevet i
Ændres til:
§ 9 Stemmeret og taleret på generalforsamlingen har alle delegerede fastsat i §10.
Observatører har taleret.
Ændring 9:
Slettelse af kapitel 4, §10:
§ 10.Hovedbestyrelsen kan invitere yderligere personer til generalforsamlingen som
således får møderet og taleret.
Ændring 10:
Ændring af kapital 4, §12 stk. 2
Nuværende:
Stk. 2 Formandskabet, Formand/-kvinde/-person, og næstformand/-kvinde/-person, er
valgt for en periode på to (2) år.
Ændres til:
Stk. 2 Formandskabet er valgt for en periode på to (2) år.
Ændring 11:
Slettelse af kapital 4 §13:
§13 Generalforsamlingen vælger femten medlemmer til hovedbestyrelsen, jf. § 8.
Ændring 12:
Ændring af kapital 5, §14
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Nuværende:
§ 14 Forretningsudvalget består af formand/-kvinde/-person, næstformand/-kvinde/person og tre medlemmer af hovedbestyrelsen.
Ændre til
§ 14 Forretningsudvalget består af formandskabet og tre medlemmer
af hovedbestyrelsen.
Ændring 13:
Ændring af kapital 5, §15 stk. 3
Nuværende:
Stk. 3 Ved forretningsudvalgsmøderne har forretningsudvalgsmedlemmer møderet,
taleret og
stemmeret. Andre personer kan inviteres af forretningsudvalget og har således møderet
og kan tillige tildeles taleret.
Ændres til:
Stk. 3 Ved forretningsudvalgsmøderne har forretningsudvalgsmedlemmer taleret og
stemmeret. Gæster har taleret med forretningsudvalgets tilladelse.
Ændring 14:
Slettelse af kapitel 5, §14 stk. 2
Stk. 2 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med andre funktionsposter
end formand/-kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person.
Ændring 15:
Ændring af kapitel 5, §17 stk. 2
Nuværende:
Stk. 2 Forretningsudvalget ansætter og afskediger ansatte i landsforeningen.
Ændres til:
Stk. 2 Formandskabet ansætter og afskediger en generalsekretær i landsforeningen.
Ændring 16:
Tilføjelse af kapitel 5, §17 stk. 3:
Stk. 3 Generalsekretæren ansætter og afskediger øvrige ansatte.
Ændring 17:
Ændring af kapital 6, §19 stk. 2
Nuværende:
Stk 2
Ved hovedbestyrelsesmøder har hovedbestyrelsesmedlemmer, formandskabet møderet,
taleret og stemmeret. Suppleanter til hovedbestyrelsen har møderet og taleret. Øvrige
medlemmer har møderet og kan tildeles taleret.
Ændres til:
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Stk 2 Ved hovedbestyrelsesmøder har hovedbestyrelsesmedlemmer og formandskabet
taleret og stemmeret. Suppleanter til hovedbestyrelsen har taleret. Gæster har taleret med
hovedbestyrelsens tilladelse.
Ændring 18:
Ændring af kapitel 6, §20
Nuværende:
§ 20 Hovedbestyrelsen har ansvaret for at indkalde til generalforsamlingen. Derudover
skal
hovedbestyrelsen arbejde med landsforeningens strategi samt arbejds- og politiske
program.
Ændres til:
§ 20 Hovedbestyrelsens ansvar er, at arbejde med landsforeningens strategi samt arbejdsog politiske program.
Ændring 19:
Slettelse af kapital 6, §20 stk. 3
Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan løbende revidere budgettet.
Ændringer:
- Ændring 3 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 4 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 5 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 7 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 8 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 11 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 17 fjernes af det kollektive forslag
- Ændring 19 fjernes af det kollektive forslag
Det ændrede kollektive forslag er enstemmigt vedtaget.
Besøg af lokalforening – Nordsjællands Rollespillere:
Det gik skide godt og NR er alt for seje!
Politiske taler:
Udført til stor bravur.
Bifrostpuljen:
Der er 3 ansøgninger:
- Mythodea Danmark – Midler til fremme for LARP i Danmark og internationalt
o Falder
- Giants rollespilsforening – Printer til vores klublokaler
o Falder
- Ripen Liverollespil – West End High 2
o Modtaget 5000
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Opdatering fra FU, udvalg og SEK:
Der blev opdateret på arbejde siden sidst.
Afrapportering fra DUF’s samværsuddannelse:
Der blev delt erfaringer fra samværsuddannelsen.
GF: Orientering+bar:
Praktisk info om GF bliver fortalt af generalsekretæren.
Lokalforeningen Elysion stiller bar til rådighed.
Årets tema ”Et stærkt fællesskab” præsenteres.
Besøg af lokalforeninger – Roskilde Rollespilslaug:
Hovedbestyrelsen blev dejligt oplyst om RR og deres aktiviteter.
Crimson Company v. Daniel Wiegell:
Daniel forklarer om sit projekt, der er et internationalt samarbejde til at lave en
international trup til Conquest of Mythodea, og beder Hovedbestyrelsen om henholdsvis
finansiel støtte og hjælp til at stå for projektet.
Det besluttes, at Bifrost ikke støtter økonomisk eller stiller personale til rådighed.
Nikolaj Oksen melder sig til at hjælpe med at finde fonding til projektet.
GF: Forretningsorden:
Den ønskede forretningsorden til Generalforsamlingen gennemgås.

Forslag til forretningsorden til Bifrosts GF 2021
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Formanden/-kvinden/-personen åbner generalforsamlingen og leder
valget af op til tre (3) dirigenter.
Dirigenterne gennemgår forretningsordenen og forestår valg af tre (3)
stemmetællere, samt referent.
Dirigenterne leder valget af et redaktionsudvalg bestående af
dirigenterne og op til tre (3) personer, der kan strukturere de stillede
forslag, samt opsplitte og samskrive forslag.
Mødesekretariatet modtager alle opstillinger til personvalg og alle
ændringsforslag til punkter på dagsordenen. Mødesekretariatet har
ansvaret for at bringe ændringsforslag videre til redaktionsudvalget
samt at offentliggøre opstillinger.
Alle deltagere, der har taleret, tildeles ordet i den rækkefølge, som de
tegner sig hos dirigenterne. Dog tildeles førstegangs (1.) talere ordet
før andengangs (2.) talere. Den person som afholder punktet, kan
tildeles taleret af dirigenter uden for talerækken. Dirigenterne kan
give taleret til en kort bemærkning på maksimalt tredive (30)
sekunder uden for talerækken.
Taletiden for hver enkel debat er tre (3) minutter for førstegangsindlæg
og to (2) minutter for videre indlæg. Dirigenterne kan vælge at ændre
denne taletid, dog er den altid minimum et (1) minut i alle debatter.
Alle forslag skal være sekretariatet i hænde ti (10) dage inden
generalforsamlingen.
Ændringsforslag til vedtægtsændringer og andre forslag skal være
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

mødesekretariatet i hænde senest lørdag indtil en (1) time efter mødets
afslutning.
Efter deadline for indlevering organiseres disse af Redaktionsudvalget
på baggrund af indhold og motivation. Dette indebærer bl.a., at
ændringsforslag kan blive sammenskrevet. Redaktionsudvalget skal
redegøre for, hvordan samtlige ændringsforslag, der er rettidigt
indleveret er blevet behandlet. Forslagsstiller kan nægte omskrivningen
og opretholde startforslag.
Stemmeprocedurer:
a. Alle personvalg er skriftlige.
b. Ved personvalg og mistillidsafstemninger må stemmetællere på
valg ikke deltage i optællingen. En dirigent indtræder da i stedet.
c. Der fintælles minimum to gange ved skriftlig afstemning.
d. Ved skriftlig afstemning opbevares stemmematerialet hos
dirigenterne indtil en (1) time efter mødedagens afslutning.
e. Har to eller flere kandidater fået lige mange stemmer, og kan
ikke alle opnå valg, afholdes en ny valgrunde mellem disse. Er
der efter to afstemningsrunder fortsat to eller flere kandidater,
der har lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved
terningekast (d20 et kast pr. person i de øvrige medlemmers
påsyn jf. § 11 stk. 2)
Opstilling til personvalg skal forelægges mødesekretariatet inden lørdag
en (1) time efter mødets afslutning. Opnår en person ikke valg, er det
altid muligt at stille op til efterfølgende valg.
Alle kandidater annonceres løbende, men samtlige opstillede skal være
annonceret senest søndag før mødets start.
Valg af tillidsposter foregår i følgende rækkefølge: Formand/-kvinde/person, Næstformand/-kvinde/-person, Hovedbestyrelsesmedlemmer,
Suppleanter til Hovedbestyrelsesmedlemmer og Ekstern Revisor.
Kandidater har to minutter til mundtligt at præsentere sig for
generalforsamlingen. Ved valg af suppleanter afgør stemmeantal
suppleringsrækkefølge.
Opstiller kun et antal personer, der svarer til antal poster på valg,
spørger dirigenterne salen om, hvorvidt der er mistillid til kandidaterne.
For at kunne stille mistillid kræver det, at en (1) delegeret stiller det.
Mistillid kan stilles til dirigenterne, formanden/-kvinden/-personen,
næstformanden/-kvinden/-personen, den samlede hovedbestyrelse og
ekstern revisor.
Stilles mistillid til dirigenterne, overtager mødesekretariatet ledelsen af
mødet.
Ved mistillid taler den der stiller og den der modtager (i nævnte
rækkefølge) i tre (3) minutter. Derefter åbnes talerlisten.
Mistillidsafstemninger afgøres skriftligt ved simpelt flertal. Herefter
foretages suppleringsvalg.
Alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner samme sted skal
være indstillet til lydløs. Computere må medbringes i salen, men
generalforsamlingen henstiller til, at de benyttes under hensyn til resten
af deltagerne.
Dirigenterne kan forbyde ens elektronik i at være fremme, hvis
dirigenterne mener at elektronikken bruges forstyrrende for mødet.
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23.

Der klappes ikke i mødesalen. Eneste undtagelse er i forbindelse med
personvalg. Dirigenten kan tillade spontane klapsalver, såfremt det
findes passende i situationen.

Nikolaj Oksen protesterer imod punkt 16, da han vurderer, at enkeltpersoner burde
kunne stille mistillid, og insisterer på, at det bliver ført til referat.
Ændringer:
- Formalia
o Intern revisor skrives ud i hele forretningsordenen, da det ikke længere er
en post, som vi besætter.
o Formand og næstformand omskrives til formand, -kvinde, -person og
næstformand, -kvinde, -person.
o Repræsentanter omskrives til hovedbestyrelsesmedlemmer.
- Ændringer til afstemning
o Punkt 10 og 16 ændres, således at mistillid kan stilles af en (1) person.
Vedtaget
o Punkt 22 og 23: Ordet ”irrelevant” skrives ud og erstattes med
forstyrrende. Vedtaget
Den redigerede forretningsorden er vedtaget.
Guide til foreningssamarbejde med events:
Guiden er blevet efterspurgt af lokalforeninger, da de har været i tvivl om, hvad man kan
tage for at lave kommercielt arbejde.
Guiden er blevet præsenteret og essensen blev prissat.
Det vurderes, at guiden ikke er færdig nok til at blive vedtaget, hvorfor der vil blive
arbejdet videre med den.
Evaluering af HOB-året:
- Kvaliteten af hytterne til HOB-møderne roses.
- Hovedbestyrelsesmedlemmerne roses for at
o holde gejsten i corona-tider.
o holde en god tone og være diskussionslystne, så vi kommer godt rundt
om emnerne.
o have holdninger!
- Det vurderes, at programmerne til HOB-møderne skal have mere luft, så alt kan
nås, selvom programpunkter trækker ud.
- HOB bliver bedt om fremadrettet at stå for at skaffe madhold til møderne.
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