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Forretningsudvalgsmøde 25/10-2021 klokken 17:30 – 21:00 m. aftensmad. 
Tilstedeværende: Michael Lauenborg, Jacob Schulze, Malene Kolle, Noah 
Adkins, Nickolaj Oksen 
SEK: René Bokær  
Gæster: Troels Barkholt 
Referent: René Bokær 
Dirigent: Jacob Schulze 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt uden indsigelser.  
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper  
Nyheder fra UDDAK (Uddannelse og aktivitetsudvalget): Vi har et call i gang om 
arrangører til Knudepunkt i 2023 
Der er fundet krigslive arrangører til 2022, der er også fundet arrangører til 
sommerskolen 2022 
Level up 2021 er aflyst, men vi ser frem til at lave Level up i 2022.  
 
Priskomiteen har afholdt og offentliggjort nomineringerne til Årets Ildsjæl og Årets 
Bifald.  
 
Opgaver fra sidst 

• Oksen: Opdatere teksten på hjemmesiden om UDDAK og aktiviteter. 
• Oksen, Malene og Christian - Melde punkt til Forum, for at indsamle tanker og 

ideer 
- Det er ikke sket, men i stedet har vi lavet et samværs og trygheds punkt.  

• Jacob: Finde og stille vedtægtsændringer til HOB med alle formalia ændringerne. 
- Gjort  

• 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.  
- Der er taget kontakt, og Malene laver sammen med Eva et nyt udkast til FU.  

 
Opdatering fra SEK 
Der gives opdatering fra SEK, heraf kan nævnes at man blandt andet har været i Istanbul 
i samarbejde med de tyrkiske myndigheder, arkitektfirmaet Super Pool og Dansk 
Kulturinstitut. Besøget var gået godt, og både partnere, børn og forældre var rigtig glade. 
Der afholdes et møde i november, hvor man skal undersøge om vi kan lave et projekt 
med at få frivillige fra Danmark ned og hjælpe med at uddanne tyrkiske frivillige og 
ansatte i at lave rollespil i parker i Istanbul.  
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Ansvar og roller mellem udvalg, arbejdsgrupper og hovedbestyrelse  
Troels kommer på vegne af UDDAK, og fortæller om en problemstilling, om hvordan vi 
håndterer arrangører der beder om flere penge til deres arrangementer. Samt om hvordan 
kommandovejen skal fungere og ikke mindst en forventningsafstemning om at der 
løbende skal gives updates, så UDDAK kan støtte gruppen eller trække i bremsen skulle 
det blive nødvendigt.  
FU beslutter at al kommunikation med arrangører går gennem UDDAK. Ønsker 
UDDAK om flere penge, så henvender de sig til FU/HOB. 
 
UDDAK præsentere en proces for at ansøge om at blive arrangører til Bifrosts 
arrangementer, samt et vurderingspapir om hvordan man vælger arrangørerne.  
FU godkender bilaget som beskriver processen og parametrene.  
 
Evaluering af Hob 3  
Der evalueres på hovedbestyrelsesmødet.  
Af punkter som føres til referat kan nævnes:  
- Der ønskes et mindre stramt program, eller at der rykkes programpunkter til 
fredag/lang søndag.  
- Evaluering skal prioriteres (dog nævner Noah og Oksen at det nok var deres skyld, da 
de havde planer der tvang dem til at gå tidligere)  
- Når der kommer folk udefra med punkter til dagsorden, så ønskes det at 
hovedbestyrelsen informeres bedre om hvilken info og beskeder personen/-erne har 
modtaget i dialogen med Bifrost før mødet.  
- Hytten var utrolig dejlig, med et blødt område, og godt rygeområde, og god 
lydisolering.  
- Maden roses – Sekretariatet siger tak.  
- Stor ros til lokalforeningsbesøgene. Det må gerne gøres tydeligt i dagsordenen om 
lokalforeningerne snakker om foreningerne eller om et projekt i foreningen, så folk kan 
forberede sig mentalt. Med note om at foreningerne gerne må snakke om projekt.  
Gerne med 2 besøg, med et om formiddagen og et om aftenen.  
 
Vedtægtsændringsforslag  
FU bliver enige om at stille følgende vedtægtsændringsforslag til generalforsamlingen. 
 
Forslag 1: Indførelse af Observatører 
Ændring af kapitel 3, §9  
 
Nuværende:  
§ 9 Møderet og taleret på generalforsamlingen har alle 
delegerede, formandskabet og hovedbestyrelsen. Alle delegerede har desuden stemmeret 
som beskrevet i §10 
 
Ændres til:  
§ 9 Møderet, stemmeret og taleret på generalforsamlingen har alle delegerede fastsat i 
§10. Observatører, hovedbestyrelsen og formandskabet har møderet og taleret.  
 
Tilføjelse af kapitel 4, §10 stk. 3 
Stk. 3 Observatører vælges af hovedbestyrelsen eller dem de udliciterer til det.  
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Forslag 2: Formalia 
 
Ændring 1 
Ændring af kapital 3, §8 stk. 2 
 
Nuværende: 
Stk. 2 Valget af formanden/-kvinden/-personen og næstformanden/-kvinden/-personen 
kræves kun på dagsordenen hvert andet år.  
 
Ændres til:  
Stk. 2 Valget af formandskabet kræves på dagsordenen i lige år.  
 
Beskrivelse: 
Tanken har været fra starten at formandskabets valgperiode skal følges ad, hvilket vi kan 
risikere ikke sker, hvis ikke det sementeres at de er på valg minimum i lige år. 
 
Ændring 2 
Ændring af kapitel 3, §7 stk. 6  
 
Nuværende:  
Stk. 6 Er der to modstridende ændringsforslag stemmes der om det første, vedtages dette 
ikke stemmes der om det andet. Hvis der er flere end to fortsætter denne proces indtil et 
forslag er vedtaget eller alle forslag er faldet. Der stemmes altid om det mest radikale eller 
omfattende forslag først. 
 
Ændres til 
Stk. 6 Er der to eller flere modstridende ændringsforslag, stemmes der om det mest 
vidtgående forslag først. Det første forslag med simpelt flertal, bliver vedtaget.  
 
Beskrivelse:  
Der står nøjagtig det samme i rettelsen, bare mere kortfattet og præcist.  
 
Dispensation for inaktive foreninger til generalforsamling 
Forretningsudvalget giver dispensation til lokalforeninger som ikke haft aktiviteter i 2020 
grundet corona. Dette gælder ikke for foreninger, som er nyopstartet i 2020 efter første 
kvartal.  
 
Procedure for repræsentation i bestyrelser 
FU beslutter følgende procedure:  
Procedure for repræsentation i andre organisationer 
 
Når man sidder i en bestyrelse i eksempelvis DUF og Friluftrådet, repræsentere man Bifrost 
udadtil og derfor vil vi gerne sikre at processen i udpegningen er så demokratisk som muligt.  
 
Procedure i landsdækkende repræsentationer:  

1) Forretningsudvalget indstiller det antal kandidater vi ønsker til at repræsentere Bifrost.  
2) Hovedbestyrelsen vælger kandidaterne, der skal repræsentere Bifrost i fortrinsvis Hob 

mødet lige efter sommerferien.  
 
Skulle en spontan situation opstå og et hovedbestyrelsesmøde ikke kan nås, kan 
forretningsudvalget vælge kandidaterne, men dette skal oplyses til det næstkommende Hobmøde.  
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Procedure i udvalg og netværk:  
Hvad angår repræsentation i udvalg og netværk, kan kandidaterne vælges af forretningsudvalget. 
Kandidaterne skal oplyses til det næstkommende hovedbestyrelsesmøde. 
 
Valg af repræsentation i DUF’s styrelse  
FU ønsker at opstille Nikolaj Oksen til DUF´s styrelse, med Malene Kolle til suppleant.  
 
Procedure for valg af observatører 
Der vedtages følgende procedure:  

1) Lokalforeningerne kan indsende deres ønsker om, at sende observatører til 
generalforsamlingen frem til samme deadline som tilmeldingen.  

2) Ud fra de indsendte ønsker om at sende observatører vil generalsekretæren, i samarbejde 
med formandskabet, tage en vurdering på hvor mange der kan komme efter 
tilmeldingsdeadline.  

 
Børne- og ungepolitisk Netværk 
Vi har fået et tilbud om at være med i Samuelsens Børne- og ungepolitisk netværk 
FU beslutter at sige nej tak til tilbuddet. 
 
Opdatering fra Generalforsamling 
Af de 2 dirigenter har vi pt. Frederikke Høyer som har sagt ja, og Søren Ebbehøj har 
givet positivt svar, men svarer endeligt i morgen.  
 
Første indkaldelse er sendt ud, med forretningsorden mm.  
 
Gamle frivillige: Hvordan sikre vi en god udgang?  
Udskydes til december/januar mødet. 
 
Opgaver til næste gang 
- Malene skal sammen med Tryghedsgruppen lave et nyt oplæg til FU om 

tryghedsmail og evt. struktur.  
- Oksen: Opdatere teksten på hjemmesiden om UDDAK og aktiviteter. 
- René: Opdater kontakt fanen på hjemmesiden. Med udvalgsmailen.  

 
Eventuelt 
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