
 

Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk Side 1 af 7 

Referat til Hovedbestyrelsesmøde d. 14-15 august 2021 
 
Formalia: 
Valg af dirigent og referent: SEK valgt 
Tilstede fra HOB: Jacob Schultze, Malene Kolle Rasmussen, Nickolaj Storgaard Oksen, , 
Christian Nørgaard, Marc Wangerin, Rasmus van Deurs Petersen, Noah Adkins, Victoria 
Egeberg Kaxe 
Tilstede fra SEK: René Bokær 
 
Mødestart:  
Der synges morgensang og formanden åbner mødet 
 
Update fra FU: 

• FU har diskuteret omkring inaktive foreninger, og har kommet frem til at det ikke er et 
relevant emne at gå videre med.  

• Efterskolearbejdsgruppen har genopstartet sit arbejde, i håb om at udvikle samarbejdet 
mellem efterskolerne og Bifrost. 

• Supersoldaterne er stoppet, og der er planer om at ansatte en studentermedhjælper. 
• Vi har været på folkemødet. Hvor vi har afholdt et godt debatoplæg med rollespil som 

formidlingsværktøj. 
• Vi har haft et brag af en sommerskole. 
• Vi har også afholdt krigslive i Hedeland, som kom godt i mål, selvom vejret drillede.  
• Vi har sagt velkommen til en ny forening, Eventyrriddernes rollespilsforening.  
• Vi har en delegation som er kommet hjem fra en tur til Estland, hvor de har deltaget i et 

Dragon legion projekt, om at spille rollespil i Estlandsk mytologi med unge fra EU.  
• Ryomgaard har fået succes med deres lokalesøgning, og sender tak for opbakning og 

Bifrosts aftensmøde om kommunalpolitik.  
 
HOB 1 referat: 
Referatet gennemgås, og der opdateres med den manglende godtaget formulering for lån. 
Herefter godkendes referatet. 

Ideer til hvordan vi bedst kan genstarte ude lokalt + gennemgang 
af corona puljer 
Der afholdes en workshop omkring udfordringer ude i lokalforeninger, samt hvilke gode ideer 
der kan afhjælpe. 
 
Opsummering:  
Der er frygt om hvorvidt at opstartsboomet kan udbrænde de frivillige, hvis man forsøger at 
gribe alle muligheder som kommer fra kommunalt, Bifrost, DUF mfl. 
Det nævnes at det er vigtigt for foreningerne at få deres kerneaktiviteter op og køre, så 
fællesskabet kan blive styrket, og så kan findes energi til ekstra aktiviteter. 
Frivillige kan have svært ved at komme ind i loopet igen, især i udkants kommuner med 
transport. (”lige pludselig er der længere til foreningen end der var før ”-følelsen) 
En succeshistorie har været at de frivillige mødes til en arbejds/hygge aften i foreningen, hvor 
der mad og sodavand, så ilden kan gentændes hos ildsjælene.  
 
Der snakkes om at det kan gavne at lave en pamflet, som nævner forskellige problemstillinger og 
hvilke ideer, der kan hjælpe lige på den problemstilling.  
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Herefter gennemgås de nye corona puljer. Og Malene melder sig til at lave en skriv som HOB 
nemt kan dele ud til deres ildsjæle rundt i landet.  
Sekretariatet sender en mail ud til alle lokalforeninger når de endelige retningslinjer for puljerne 
kommer på plads hos DUF.  
 
 

Debatpunkter: 
Der afholdes 4 runder med debat, hvor der findes en opsummering af hvert emne.  
 
Forskellighed i foreningerne 
I Bifrost vil hovedbestyrelsen gerne have forskellige foreninger, hvor forskellige folk kan mødes.  
Vi har nogle krav til demokrati og foreningsopbygning. Men selv her kan der være plads til lokale 
fortolkninger i hvordan det udføres i praksis, så længe grundkravene følges.  
Bifrosts hovedbestyrelse støtter og hylder derfor lokalforeningernes særpræg. 
Derfor ønsker HOB, at Bifrost helst skal komme med retningslinjer, så lokalforeningerne selv 
kan indarbejde tingene så de passer bedst i deres lokale kultur.  
 
Generalforsamling 
For at sikre at folk får en god oplevelse til generalforsamlingen, så vil HOB lave nogle 
retningslinjer for hvordan man er til generalforsamling, så alle opfører sig efter samme linjer og 
har respekt for hinandens engagement.  
For at sikre at medlemmer lærer hinanden at kende, vil der blive afholdt en fest for at hjælpe med 
networking.  
For at hjælpe folk med at forstå generalforsamlingen struktur, vil der være en guide som forklarer 
hvordan weekenden foregår, samt være intro tekster til de forskellige bilag.  
 
HOB ønsker en generalforsamling som forløber som et koncentreret møde, så længe der er møde 
punkter.  
Og hvor dirigenterne sikre debatten foregår i god stil, og lukker ned for dårlig stil såsom 
personangreb. Skulle debatten gå i ring, så skal debatten lukkes, og så må fødderne bestemme.  
Dirigenterne skal helst samle op i sagerne hvor der er argumenter for 2 retninger, så folk føler at 
deres argumenter er blevet hørt. Det er vigtigt at der afstemmes med salen, om opsummering er 
korrekt, dette er for at undgå at der bliver kørt i ring.  
En fredag og lørdag hvor der er fokus på at forstå essensen af forslag, og hvad der foregår. Dette 
kan blandt hjælpes med at have folk med T-shirt, som man kan stille opklarende spørgsmål.  
HOB skal aktivt hjælpe folk med at have motivationer, som er forstående for resten af mødets 
deltagere.  
HOB vil gerne arbejde for at få faciliteret små møder mellem folk, som har opklarende 
spørgsmål til ændringsforslag.  
 
Kontingent 
HOB anbefaler FU at kigge på om man kanalisere lokalforeningernes kontingent ind i Bifrost 
puljen, da det vil gøre det nemmere at forklarer rent kommunikativt.  
 
Demokratisk stemme procedure ved GF 
HOB vælger at der skal laves et forslag til ændringen for antal delegerede. HOB skal tage stilling 
til det, til næste HOB møde i oktober.  
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Besøg af lokalforeningen Grotten 
Formand Nina kommer og fortæller om den nu 25-årig gammel forening Grotten.  
Som har ca. 80-90 medlemmer, som holder til i deres lokaler i Århus, hvor de primært laver 
bordrollespil, men også alt fra figurspil, liverollespil, biografture, brætspil mm.  
Deres kontingent er 165 kr. om måned, som betales af deres medlemmer som oftest er mellem 
20-30 år. 
 

Udtalelser 
Noah gennemgår sidste års udtalelser, som grundet generalforsamlingens form, ikke blev taget op 
sidste år.  
 
Forslag til udtalelser 
 
Rollespil som undervisningsform skal udbredes (Edularp) 
I Bifrost mener vi, at Rollespil er en undervurderet undervisningsform, der kan hjælpe børn og 
unge på en række af områder.  
 

• Bifrost ser alt for ofte, at undervisning handler om udenadslære. Gennem rollespil mener 
vi, at man kan lære at forstå logikken bag det emne man arbejder med, ved at skulle 
tænke selv og indleve sig i undervisningen. 

• Vi mener, at rollespil som undervisningsform hjælper børn og unge med at tænke 
kreativt og derved finde mere innovative løsninger på problemer, end de ville ved 
traditionel undervisning. 

• Desuden ser vi, at rollespil engagerer børn og unge mere i undervisningen og giver dem 
en større motivation til at deltage aktivt. 

 
Alle unge skal have mulighed for at være frivillige 
I Bifrost mener vi, at alle unge skal have muligheden for at kunne blive bedre demokratiske og 
solidariske mennesker gennem det frivillige foreningsliv, skabe interesse for 
samfundsengagement og have mulighed for at blive mere hele og lykkelige i dagligdagen.  
   Vi ser i Bifrost en tendens til, at unge i stigende grad får mindre mulighed for at engagere sig 
frivilligt, ved at øge forventningerne til de unge og samtidig skære på uddannelser og de unges 
økonomiske råderum. Bifrost arbejder derfor aktivt for at forbedre unges mulighed for fritid, der 
kan bruges på frivilligt foreningsarbejde, uden at de skal bekymre sig for deres 
fremtidsmuligheder og økonomiske rammer. Danmarks unikke muligheder for at kunne engagere 
sig frivilligt er noget vi skal værne om og styrke.  
 
Fri adgang til skove og til naturområder 
Flere steder i samfundet ses det, at forskellige organisationer forsøger at begrænse adgang til den 
danske natur. I Bifrost mener vi, at den danske natur er et unikt samlingspunkt, hvor vi som 
mennesker både kan komme væk fra byens stress, og hvor man kan lære af sine omgivelser på 
andre måder end det, som byerne tilbyder.  
De danske skove og naturområder er en central del af Bifrosts lokalforeningers aktiviteter, hvor 
børn og unge lærer natur igennem leg. At have aktiv mulighed for at bruge naturen i det danske 
foreningsliv er derfor ikke bare en vigtig ting for Bifrosts lokalforeninger, men også for 
samfundet, da friluftsaktiviteter skaber en bredere forståelse og respekt for den natur vi prøver at 
passe på 
 
Knivloven må ikke forhindre os i at bruge værktøj 
I Bifrost, er vi hyppige brugere af naturen til aktiviteter, hvilket gør at vi hugger brænde, snitter 
pinde, laver vild mad og generelt bruger de kreative muligheder, naturen giver os. Vi finder det 
derfor problematisk, at flere af de værktøjer, som kunne blive relevante for arrangementer i 
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naturen er begrænset af behovet for tilladelser i knivloven. Vi ønsker derfor en knivlov, der er 
intuitiv og gør det let for det frivillige foreningsliv bekymringsfrit at benytte sig af den danske 
natur. 
 
Tilbagetrækning af tildækningsforbuddet 
For mange af vores medlemsforeninger er forskellige grader af maskering eller tildækning af 
ansigtet en naturlig del af aktiviteterne. Det gælder rollespillere, cosplayere, reenactere og 
milsimmere. 
Bifrost er i opposition til en lovgivning på området med bred definition. Vi ønsker ikke at 
medlemmer og deltagere til vores foreningsaktiviteter skal være bekymrede for juridiske 
konsekvenser. Ej heller vil vi acceptere, at man kan blive ramt i transport til og fra vores 
foreningsaktiviteter, eller ved andre beslægtede aktiviteter. Bifrost ser ikke at loven i sin 
nuværende form kan sikre at vores medlemmer ikke uhensigtsmæssigt rammes. Derfor vil vi 
arbejde hen imod en fuldstændig tilbagetrækning af loven. 
 
Armbrøster kan være legetøj 
Loven omhandlende armbrøster tilgodeser ikke specialfremstillede armbrøster, der fungerer som 
legetøj. I Bifrost ønsker vi en kategorisering af legetøjsarmbrøster i våbenloven, defineret ved at 
den trækker under 25 pund, og at den bruger specialfremstillede pile, så vi kan gøre brug af dem 
til vores mange arrangementer uden at blive straffet. 
 
Bureaukrati må ikke være en hindring for foreningerne 
Bifrost består af foreninger i hele Danmark fra forskellige kommuner, der hver arbejder med 
forskellige regler, der kan være svære at gennemskue. Hvordan får man aktivitetstilskud? 
Hvordan får man lokaler? Hvilke regler, skal man overholde for at modtage en 
lejlighedstilladelse? Disse spørgsmål er få blandt mange og kan være svære at finde svar på, selv 
med den hjælp som kommunerne ofte stiller til rådighed. Dette påvirker specielt de unge, som 
endnu er uerfarne med foreningsarbejde, men kan også give garvede foreningsaktive grå hår. 
Derfor mener Bifrost, at det er vigtigt at gøre bureaukratiet, der påvirker de frivillige foreninger, 
mere gennemskueligt. 
 
Plads til alle 
I Bifrost bestræber vi os på inklusion overfor alle. Hvad enten det der får en person til at udskille 
sig er kultur, neuro-diversitet, socialklasse, seksualitet eller politisk ståsted. Så længe man ikke selv 
strider mod andres inklusion skal man kunne finde en plads i en af vores medlemsforeninger. 
Derfor er vi mod regler og lovgivning der åbner op for større grad af eksklusion i foreningslivet. 
Ligeledes er vi imod offentlig diskurs der retfærdiggør negativ behandling af minoriteter af alle 
slags. 

Opkvalificering – Meningsdannerkursus 
Journalist Nikolaj Oksen fører HOB igennem et meningsdannerkursus, hvor der både er fokus 
på taler og skriftlige indlæg.  

Opdatering fra tryghedsarbejdsgruppen 
Victoria og Malene præsentere de midlertidige resultater fra tryghedsgruppen. Som så skal 
godkendes på det næste HOB møde. 
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Udtalelser - afstemning 
Alle udtalelser gennemgås og stemmes om. 
Rollespil som undervisningsform skal udbredes (Edularp) 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Alle unge skal have mulighed for at være frivillige 
Ændringsforslag 1 – Udskifte solidarisk med empatiske – Falder 
Ændringsforslag 2 – Tilføje sætning der nævner specifikt både SU og heldagsskole i udtalelsen - 
Falder 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Fri adgang til skove og til naturområder 
Der laves redaktionelle rettelser så forslaget ser således ud: 
 
”Flere steder i samfundet ses det, at forskellige organisationer og institutioner forsøger at 
begrænse adgang til den danske natur. I Bifrost mener vi, at den danske natur er et unikt 
samlingspunkt, hvor vi som mennesker både kan komme væk fra byens stress, og hvor man kan 
lære af sine omgivelser på andre måder end det, som byerne tilbyder.  
De danske skove og naturområder er en central del af mange af Bifrosts lokalforeningers 
aktiviteter, hvor børn, unge og voksne lærer om natur igennem leg. At have aktiv mulighed for at 
bruge naturen i det danske foreningsliv er derfor ikke bare en vigtig ting for Bifrosts 
lokalforeninger, men også for samfundet, da friluftsaktiviteter skaber en bredere forståelse og 
respekt for den natur vi prøver at passe på” 
 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Knivloven må ikke forhindre os i at bruge værktøj 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Tilbagetrækning af tildækningsforbuddet 
Der laves redaktionelle rettelser så forslaget ser således ud: 
 
For mange af vores medlemsforeninger er forskellige grader af maskering eller tildækning af 
ansigtet en naturlig del af aktiviteterne. Det gælder rollespillere, cosplayere, reenactere og 
milsimmere. 
Bifrost er i opposition til en lovgivning på området med bred definition. Vi ønsker ikke at 
medlemmer og deltagere til vores foreningsaktiviteter skal være bekymrede for juridiske 
konsekvenser. Ej heller vil vi acceptere, at man kan blive straffet i transport til og fra vores 
foreningsaktiviteter, eller ved andre beslægtede aktiviteter. Bifrost ser ikke at loven i sin 
nuværende form kan sikre at vores medlemmer ikke uhensigtsmæssigt rammes. Derfor vil vi 
arbejde hen imod en fuldstændig tilbagetrækning af loven. 
 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Armbrøster kan være legetøj 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Bureaukrati må ikke være en hindring for foreningerne 
- Udtalelsen er godkendt 
 
Plads til alle 
Der laves redaktionelle rettelser så forslaget ser således ud: 
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I Bifrost bestræber vi os på inklusion. Vi ønsker ikke at personer skal føle sig fremmedgjort på 
baggrund af kultur, neuro-diversitet, socialklasse, seksualitet eller politisk ståsted. Så længe man 
ikke selv strider mod andres inklusion skal man kunne finde en plads i en af vores 
medlemsforeninger. 
Derfor er vi mod regler og lovgivning der åbner op for større grad af eksklusion i foreningslivet. 
Ligeledes er vi imod offentlig diskurs der retfærdiggør negativ behandling af minoriteter af alle 
slags. 
 
- Udtalelsen er godkendt 
 
 
Nedsættelse af GF-arbejdsgruppe 
Der ønskes at lave en kammerdeling i arbejdsgruppen, for dem som vil arbejde på 
deltagelsesdokumenter og finde kendisser, og dem som skal arbejde på dirigenter.  
 
Folk som ønsker at være i arbejdsgruppen: 
Malene 
Jacob 
Oksen 
 
Pt. Er den ene dirigent fundet, det er Frederikke Høyer. Så der skal findes 1 mere, som skal 
findes i samarbejde med Frederikke.  
 
Valg af delegerede og delegeret leder til DUF-delegeretmøde 
Vi skal have valgt nogle som vi kan sende afsted.  
 
Politisk udvalg indstiller: 
Jacob Schulze – delegationsleder (indstillet af FU)  
Astrid Budolfsen – delegeret 
Jannick Vangkilde – delegeret 
Victoria Kaxe – observatør 
Noah Adkins – observatør 
Rasmus Van Deur – Suppleant 
 
Derudover kommer Nikolaj Oksen, Malene Kolle og Anders Berner med på udvalgspladser.  
 
Den samlede pakke af delegerede mm. Er vedtaget.  
 
Evt. 
HOB og gæster 
Der holdes en snak om hvordan vi agerer når vi holder HOB møde og har gæster. Så alle kan 
føle sig inkluderet og trygge.  
 
DUF-reception 
Mark og Jacob planlægger at tage til DUFs fødselsdag udklædt som orker, med et skilt hvor der 
står ”Tillykke DUF” 
Victoria står at få lavet en kasse med Bifrost og lokalforeningskopper, som vi kan overrække som 
gave.  
Mark står for at få lavet banneret.  
 
World Pride og Bifrosts indsats 
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I forbindelse med World Priden, så har vi et samarbejde med rollespillere i Polen, som vi 
sammen med vil lave aktiviteter i KBH. 
 
Næste møde 
Der er ønsker om at næste møde afholdes i KBH, og da der afholdes J-popcon, så vil det være 
fedt hvis det kunne arrangeres at få besøg af nogle frivillige fra foreningen.   
 
Mødet afsluttes af formanden. 
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