
Referat til Bifrosts generalforsamling 2020 

Mødesekretariatet er referent. 

Mødets dagsorden: 
Mødestart kl. 10. 
Velkomst af forkvinden Maja Løvbakke 
Valg af dirigenter 
Godkendelse af forretningsordenen 
Godkendelse af regnskab 2019, samt økonomisk status for 2020, budget 2021 
Behandling af indkomne forslag 
Kl. 13 frokostpause 
Behandling af indkomne forslag (fortsat) 
Fastlæggelse af kontingent 
Vedtagelse af eventuelle instrukser til Hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde det kommende år. 
Personvalg til tillidsposter 
Evt. 

Velkomst af forkvinden Maja Løvbakke 
Forkvinden byder velkommen til generalforsamlingen på Zoom. 

Valg af dirigenter 
Det præsenteres dirigenter (Frederikke Høyer, Mikkel Rode, Martin Lahrmann). Det er et 
overvældende flertal for de 3 valgte. 

Godkendelse af forretningsordenen 
Forretningsordenen præsenteres. Det efterspørges, at afstemningen køres digitalt (via mail), ved 
fintælling. Det findes alle relevante mails, efter opråb af de delegerede, der er til stede. 
Forretningsordenen er godkendt, ved et simpelt flertal. Dirigenterne opdaterer mailinglisten. 

Forkvinden giver sin beretning.  
Beretningen er godkendt af generalforsamlingen. 

Det skiftes i dagsordenen, til fordel for at Rasmus Høgdall præsenterer Bifrosts metode. 
Høgdall præsenterer sig selv, hvorefter metoden præsenteres punkt for punkt. De delegerede sendes ud 
i break-out rooms, en til hver region for at diskutere metodens indhold, og om de kan spejle sig i den.  



 

 
Godkendelse af regnskab 2019, samt økonomisk status for 2020, budget 2021 
Regnskabet for 2019 præsenteres, samt økonomisk status fra 2020 og budget 2021 v. Generalsekretær 
René Bokær. 
Regnskabet for 2019 modtager spørgsmål.  
Der efterspørges tydelighed om lånemuligheder i forbindelse med fondsstøtte til lokale projekter. Det 
skal tydeliggøres, så flere ved det er en mulighed ved potentielle ændringer.  
Regnskabet for 2019 er godkendt ved et flertal. 
 
Frokostpause 
I frokostpausen uddeles priserne Årets Ildsjæl og Årets Bifald, som skulderklap til seje frivillige rundt i 
landet. Årets Ildsjæl gik til Lillian Hjorth Hansen og årets bifald gik til Rasmus Teilmann.  
 
Behandling af indkomne forslag 
Metoden præsenteres og sættes til afstemning.  Der diskuteres den foreslåede metode og 
vedtægtsændring 1, der kan findes i bilagene (markeret Bifrosts værdigrundlag og vedtægtsændring 1, 2, 3, 4) 
 
Metoden er vedtaget ved et simpelt flertal 
Vedtægtsændring 1 præsenteres. Vedtægtsændring 1 godtages.  
Vedtægtsændring 2 præsenteres. Vedtægtsændring 2 falder. 
Vedtægtsændring 3 præsenteres. Forslaget frafalder fra forslagsstiller. 
Vedtægtsændring 4 præsenteres. Vedtægtsændringen godtages. 
 
Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentdebatten åbnes. Der diskuteres de tre foreslåede kontingentændringer, der kan findes i 
bilagene (markeret kontingentændring 1, 2, 3) 
 
Det stemmes om kontingentændring 3 (præsenteret af rollespilsfabrikken). Det frafalder ved et simpelt 
flertal.  
Det stemmes om kontingentændring 1 og 2, samlet. Kontingentændring 2 falder.  
Det stemmes om kontingentændring 1. Det godtages ved et simpelt flertal.  
Dvs. at kontingentet udformer sig således efter denne generalforsamling: 
5 kr. per medlem, dog minimum 400 kr. og 200 kr. første år samt hvis foreningen er under 3 år gammel. (Træder i 
kraft januar 2021). 
 
Vedtagelse af eventuelle instrukser til Hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets arbejde det 
kommende år.  
TRoA’s hensigtserklæring tages op. Den godtages. 



 

 
Personvalg til tillidsposter 
Valget om formandskabet åbnes. Der skal vælges en forperson/mand/kvinde og en 
næstforperson/mand/kvinde. 
Jacob Schulze opstiller som forperson/mand/kvinde. Det stilles tillidsafstemning. Der bliver erklæret 
tillid til Jacob. 
Malene Kolle opstiller som næstforperson/mand/kvinde. Det stilles tillidsafstemning. Der bliver 
erklæret tillid til Malene. 
Posterne til Hovedbestyrelsen åbnes. Det er 8 pladser, hvoraf 7 er toårige kandidaturer og  én et 
etårigt kandidatur, der skal udfyldes.  
Dem der vælges til toårig kandidatur: 

Christian Mikkelsen  
Christian Nørgaard  
Cæcilie Olsson  
Eva Mærsk  
Jonathan Josva  
Marc Wangerin  
Noah Adkins  

Vælges ind til et etårigt kandidatur: 
Martin Sinding (tager frivilligt den 1-årige periode). 

Er valgt ind som kommende HOB-medlemmer.  
Suppleant-kandidaterne præsenterer sig selv. Det er 2 pladser der skal udfyldes.  

Cecilie Rud Glasdam vælges som 1. suppleant 
Frederik Nissen vælges som 2. Suppleant 
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Bilag: 
Vedtægtsændring 1 
Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen 
Område: 
Vedtægtsændringer 
Foreslået ændring: 
Formålsparagraffen 
 § 2 Landsforeningen er frivilligt baseret og ikke kommercielt. Landsforeningen er 
partipolitisk og religiøst uafhængigt. 
Stk. 2 Landsforeningen formål er, at udvikle børn og unge til hele, kreative og sociale 
individer, at give børn og unge en forståelse for andre mennesker og kulturer gennem 
styrkelse af empati, refleksion og indlevelse, at udvikle børn og unges engagement i 
samfund og omverden ved at lære dem at samarbejde, tage initiativ og udvise 
ansvarsfølelse, samt at udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse 
og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer. 
Ændres til 
§ 2 Landsforeningen er frivilligt baseret og ikke kommercielt. Landsforeningen er 
partipolitisk og religiøst uafhængigt. 
§ 3 Landsforeningens formål er at udvikle børn og unge til at blive empatiske og kreative 
mennesker der aktivt arbejder for at skabe fællesskaber, oplevelser og bruge det de lærer 
til at tage aktiv del i det danske og internationale samfund. 
§4 Stk. 1. Som medlemmer kan Landsforeningen optage børn, unge og voksne, der 
tilslutter sig Bifrost formål og bruger Bifrosts metode til at styrke deres handlekraft, 
empati, refleksion og skaberglæde. 
Stk. 2. Bifrosts kodeks 
a. Der er altid plads til en til 
b. Man er altid medskaber af sin oplevelse 
c. Man skal behandle alle med respekt 
d. Man skal altid vise hensyn 
Motivation: 
I arbejdet med metoden (se bilag ”Bifrost ideen”) har det været naturligt at 
formålsparagraffen skulle ændres, så den inkluderer metoden og giver en tydeligere ide 
om organisationens formål og virke. 
Desuden specificere den nye formålsparagraf hvem der er med i fællesskabet og hvordan 
vi opfører os i fællesskabet.  
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Vedtægtsændringsforslag 2 
Forslagsstiller: Jesper Jansen - Dragonfactory 
§ 10 Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, der senest dagen forinden har betalt 
kontingent. Hver 
lokalforening kan sende op til 4 delegerede. Delegerede fra aktive lokalforeninger har 
hver 5 stemmer. Delegerede fra ikke-aktive lokalforeninger har hver 1 stemme. 
Delegerede kan kun repræsentere én lokalforening. Delegerede skal være medlem af en 
lokalforening. Ved fremmøde af mindre end fire delegerede bortfalder de ikke 
repræsenterede stemmer. 
Hver lokalforening er selvsupplerende med delegerede 
Ændres til 
§ 10 Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, der senest dagen forinden har betalt 
kontingent. Hver 
lokalforening kan sende op til 4 delegerede. Delegerede fra aktive lokalforeninger har til 
sammen 20 stemmer. Delegerede fra ikke-aktive lokalforeninger har til sammen 4 
stemmer. 
Delegerede skal være medlem af en lokalforening. Hver lokalforening er selvsupplerende 
med delegerede 
Motivation: 
Jeg mener dette bør ændres, da stemmer bør følge lokalforeningerne og ikke det antal 
delegerede en foreningen sender til Bifrost generalforsamling. Jeg mener ikke en 
lokalforening skal have mindre at skulle have sagt hvis man fx. kun har 2 med til 
generalforsamling. 
 
Vedtægtsændringsforslag 3 
Forslagsstiller: Jesper Jansen - Dragonfactory 
§10 Stk. 3 Der kan ikke stemmes per fuldmagt 
Ændres til 
§10 Stk. 3 Der kan godt stemmes per fuldmagt 
Motivation: 
Jeg mener man bør kunne give en fuldmagt så en lokalforening kan stemme på vegne af 
en anden lokalforening. Hvis man af en eller anden grund ikke kan deltage til 
generalforsamlingen skal ens stemme kunne blive hørt via en fuldmagt. 
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Vedtægtsændring 4 
Forslagsstiller: 
Forretningsudvalget 
Område: 
Vedtægtsændringer 
  
Foreslået fjernelse og ændring: 
Ændring af stk. under § 8.  
6. Valg af intern og ekstern revisor jf. § 21. 
Ændres til 
6. Valg af ekstern revisor jf. § 21. 
 Ydermere ændres: 
 ”§ 21, Stk. 3 Regnskabet revideres og påtegnes af de på generalforsamlingen valgte 
interne og eksterne revisorer, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og 
dokumentation for kasse-, bank- og girobeholdningen forevist.” 
Ændres til 
§ 21, stk. 3: Stk. 3 Regnskabet revideres og påtegnes af de på generalforsamlingen valgte 
eksterne revisorer, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og dokumentation for 
kasse-, bank- og girobeholdningen forevist. 
Motivation: 
Da regnskabet godkendes af en statsautoriseret revisor, DUF’s tipsadministration, 
forretningsudvalget og generalforsamlingen, føler vi ikke at der er brug for en intern 
revisor. Så for at gøre organisationen mere strømlinet vil det give mening at fjerne denne 
post, da vi føler at den har udtjent sin relevans. 
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Kontingentændring 1 
Forslagsstiller: 
Hovedbestyrelsen 
Område: 
Kontingents ændring 
Nuværende formulering: 
5 kr. per medlem, halv pris for foreninger der er under 5 år gamle, dog minimum 400 kr. 
og 200 kr. første år, men først fra januar 2021. 
Ændres til: 
5 kr. per medlem, dog minimum 400 kr. og 200 kr. første år samt hvis foreningen er 
under 3 år gammel.  
Motivation: 
Vi ønsker at gøre kontingentet mere simpelt. Samt at give nye foreninger mulighed for at 
kunne etablere sig.    
 
Kontingentændring 2 
Forslagsstiller 
Christian Nørgaard - TRoA 
Område: 
Kontingents ændring 
Nuværende formulering 
5 kr. per medlem, halv pris for foreninger der er under 5 år gamle, dog minimum 400 kr. 
og 200 kr. første år, men først fra januar 2021. 
Der tilføjes 
Et maksimum på 1500kr om året. 
Motivation: 
Vi synes de seneste kontingentændringer kan give nogle uheldige konsekvenser for 
foreninger med mange medlemmer, som er løst tilknyttet, gennem kampagner eller årlige 
events. De kan have ret mange medlemmer, og blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af den 
nye model. 
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Kontingentændring 3 
Forslagsstiller 
Rollespilsfabrikken 
Område 
Kontingent 
Nuværende formulering 
5. kr. per medlem, halv pris for foreninger der er under 5 år gamle, dog minimum 400 kr. 
og 200 kr. første, men først fra januar 2021 
Ændres til 
Kontingentet betales og fastsættes ude i lokalforeningerne, kontingentet skal være 
minimum 75 kr. Af disse går hele beløbet til den tilknyttede lokalforening, med 
undtagelsen af 5 kr. som går til hovedorganisationen. 
Motivation: 
I Bifrost har vi individuelt medlemskab, det vil sige at hvert enkelt medlem melder sig ind 
i organisationen. Da det ikke er lokalforeningerne som er medlemmer i Bifrost, ser vi 
ingen grund til at sætte minimums- og maximums satser for lokalforeninger. 
Det gør det desuden tydeligt at de individuelle lokalforeninger selv fastsætter deres 
kontingent, efter deres økonomiske og aktivitetsmæssige ønsker og behov. Derudover 
tydeliggør det overfor medlemmerne at de også melder sig ind i Bifrost, idet at de betaler 
5 kroner i kontingent. 
Denne model gør det desuden nemmere, når vi går over det til et fællesmedlemssystem, 
hvor tilskuddet til landsorganisation (de 5 kr. pr. medlem) kan trækkes direkte. 
Kan en lokalforeningsøkonomi ikke møde deres økonomiske og aktivitetsmæssige 
ønsker og behov, ved en kontingentsats på 75 kr. anbefaler vi foreningen at sætte 
kontingentet op til 80 kr. For at sætte det er perspektiv, så vil de 5 kr. som gives til 
landsorganisationen ikke engang kunne dække medlemssystemet. Endnu! Men vi håber 
da på at den dag kommer  
Hensigtserklæring 1 
Forslagsstiller 
Christian Nørgaard - TRoA 
Område: 
Hensigtserklæring 
Bifrost som almennyttig organisation 
Vi opfordrer fra generalforsamlingen at Bifrost vil arbejde på at blive godkendt som en 
velgørende forening i forhold til Skattestyrelsen/kulturstyrelsen. 
Formålet med dette er at det bliver muligt for virksomheder og andre at donere til 
Bifrost, og få et skattefradrag. Dette vil gøre det mere attraktivt for virksomheder og 
andre at donere penge og gaver til Bifrost.   
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