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Referat af forretningsudvalgsmøde d. 12/11  

 
Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Jacob Schulze, Nickolai Oksen, Michael Lauenborg, Malene 
Kolle 
Fra sekretariatet: René Bokær 
Referent: René Bokær 
Dirigent: Jacob Schulze  
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt 
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
Update fra UDDAK: Der gives en update omkring krigslive holdet. Og at holdet 
for Knudepunkt i DK 2023.  
Update fra Priskomiteen: Det er opdaget er FiR ikke kunne vinde Årets Bifald, og 
derfor ændres vinderne til ´”personerne bag FiR”. Priskomiteen beder FU/Hob 
om at genbesøge retningslinjerne. 
 
Opgaver fra sidst  
Malene skal sammen med Tryghedsgruppen lave et nyt oplæg til FU om tryghedsmail og evt. 
struktur.  
- Dette udskydes. 
 
Oksen: Opdatere teksten på hjemmesiden om UDDAK og aktiviteter.  
- Dette udskydes 
 
René: Opdater kontakt fanen på hjemmesiden. Med udvalgsmailen.  
- Dette er gjort.  
 
Opdatering fra SEK 
Punktet udskydes, da det behandles mest på mødets resterende punkter.  
 
Godkendelse af nye foreninger 
Støtteforeningen til Lyng Rollespil.  
 
Sekretariatet indstiller Støtteforeningen til Lyng Rollespil til optagelse i Bifrost, efter at 
have kontrolleret foreningens vedtægter, formål og aktiviteter.  
 
Der indstilles dog med disse forbehold, som foreningen, efter udsagn fra Formanden, 
selv er villige er til at ændre: 

1. At foreningen får fulde medlemsrettigheder. Pt. Må medlemmer under 16år ikke 
stemme.  

2. Fjerne denne paragraf fra deres vedtægter omkring opløsning: Stk. 3. Skulle det 
ske, at foreningen har nogle udgifter, og de lukker, deles udgifterne ud på alle 
foreningens medlemmer.  
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3. Ændre regnskabsåret så det følger kalenderåret.  
 
FU godkender indstillingen 
 
Økonomisk opdatering  
Der gives en økonomisk opdatering. Bud på årets resultat er et overskud på 
62.000 kr. Dette skyldes især et overskud på projekter og at vi har afviklet nogle 
af vores aktiviteter billigere end planlagt.  
FU indstiller at nogle penge bliver brugt til at forbedre arbejdsforhold på 
sekretariatet hvis det er nødvendigt,  
 
Budget 2022 
Formanden præsenterer forslaget til budgettet 2022.  
FU stemmer for forslaget.  

- Det ønskes dog at FU sammen laver et budgetforslag næste år. FU ser dog 
at det i år, mest har været deres egen skyld for ikke at være med.  
 

Det ønskes dog at FU næste år, er med til at revidere budgettet for UDDAK for at 
finde 5.000 kr. ekstra.  
 
FU giver en note om at fremtidige FU mindes om, at der er afsat en del af 
egenkapitalen til afvikling af Knudepunkt i Danmark.  
 
 
Datoer 2022 
Der snakkes om datoerne for 2022 
 
Generalforsamling 18-20 november 
 
Hovedbestyrelsesmøder: 
Hob 1: 14-16 januar 
Hob 2: 8-10 april  
Hob 3: 19-28 august  
Hob 4: 7-9 oktober 
 
Koordinationsrådsmøde;  
19 februar 
13 august  
 
Derudover vælges der nogle dage til arbejdsdage.  
 
Udkast til det første FU møde er d. 8 december. 
 
Opdatering fra det jyske dialogmøde  
Jacob fortæller om hvordan medlemsmødet gik, som blev afholdt i start 
november mellem TRoA, Den Glemte Legion, Østerskov Skolekreds og 



 
 
 

 
Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk Side 3 af 3 
www.landsforeningenbifrost.dk 

Einherjerne (Alea kunne desværre ikke deltage). 
Alt i alt gik mødet rigtig godt ����  
 
Generalforsamlings opdatering 
René gennemgår GFén  
Vi bliver pt. 75  
FU melder sig til følgende opgaver og tager beslutninger omkring sange.  
 
Sange der skal synges til GF: Noget om helte, smukke unge mennesker. Oksen 
står for at finde den sidste sang, efter at han har smidt veto på livets træ 
 
Oplæg:  
Fortælling om hovedbestyrelsen: 
Fortælling om udvalgene:  
Faciliteret snak om forslagene (fredag): 
Faciliteret snak om forslagene (lørdag): 
 
Opgaver til næste FU 
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.  
 
FU: Genbesøge retningslinjer for priskomiteen.  
FU: Genbesøge hvordan Bifrost forholder sig til krigslive konceptet og 
arrangørgrupper 
 
Eventuelt 
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