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Generalforsamlingsreferat – 19.-21. november 2021 
 
DAG 1: 
 
Velkomst: 
Formanden byder velkommen til stor bravur.  
 
Formalia:  
Dirigenter: Kiara Cederfeldt Mendes og Frederikke Sofie Bech Høyer er valgt som 
dirigenter. 
Referenter: Mødesekretariatet er valgt som referenter. 
Mødesekretariatet gennemgår praktiske informationer og sociale spilleregler for 
generalforsamlingen.  
Dirigenterne gennemgår taleprocessen for, hvordan de styrer 
generalforsamlingen, samt hvordan de forskellige flertalsformer virker.  
Forretningsordenen:  
Forretningsordensændringsforslag 1: Falder 
Forretningsordensændringsforslag 2a: Falder 
Forretningsordensændringsforslag 2b: Falder 
Forretningsordenen: Vedtaget 
Redaktionsudvalg: Daniel Bliss, Mikkel Bistrup og Jacob Schulze er valgt.  
Stemmetællere: Marc Wangerin, Kristian Frederiksen og Daniel Møbjerg er valgt.  
 
Forslag om dispensation for vedtægter – corona dispensation: 

Bestyrelsen ønsker at dispensere fra vedtægternes § 10 Stk. 2 under 
denne generalforsamling. § 10 Stk. 2 definerer, at en lokalforening først er 
aktiv, når den har afholdt mindst én aktivitet pr. kvartal. Dette ændrer på 
antallet af stemmer en given forening har under generalforsamlingen, 
som beskrevet i § 10. 

Dispensationen er vedtaget. 
 
Økonomi:  
Generalsekretæren redegør for den økonomiske status for 2020.  
Godkendelse af Årsregnskabet 2020: Vedtaget 
Generalsekretæren beretter om jubeltal fra støttemidler fra DUF til over 4,8 
millioner siden start 2020.  
Generalsekretæren gennemgår økonomisk status fra Bifrosts projekter.  
Der bliver givet en økonomisk status for 2021.  
Generalsekretæren gennemgår budgetforslaget for 2022. 
 
Dirigenterne lukker for dagen.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk Side 2 af 41 
www.landsforeningenbifrost.dk 

 
 
DAG 2: 
 
Formalia og morgensang: 
Dirigenterne åbner dag 2 med en pun om sværd.  
De delegerede bliver råbt op og præsenterer deres lokalforeninger.  
Der bliver sunget Noget om Helte med video af Philip Faber.  
 
Afstemning om ændring af dagsordenen, så drøftelsen af kontingentet 
bliver rykket op til tidligere på dagen:  
Ændringen af dagsordenen er vedtaget. 
 
Beretning fra forretningsudvalget af formanden: 
Formanden beretter året der gik.  
Beretningen er vedtaget.  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag – kontingent: 
Tilbudsdelen af kontingentet skal fastsættes, og der debatteres om, hvorvidt man 
skal fortsætte med at have en model, hvor tilskuddet bliver betalt af det enkelt 
medlem på de 5 kroner, eller om det skal være lokalforeningen, der samlet 
betaler 400 i tilskud, som dækker alle foreningens medlemmer.  
Debatten:  
Der argumenteres for flere sider. Nogen argumenterer for, at de bredeste skuldre 
med flest medlemmer skal bære det tungeste læs og derfor betale mere til 
fællesskabet, mens andre synes, at det er urimeligt, at en økonomisk ændring, 
som fordobler ens tilskud til landsforeningen har en minimal indflydelse på 
Bifrosts overordnede budget. Senest er kontingentet steget fra 1,1% til 1,5%.  
Der opfordres til at stoppe med at fokusere på, at lokalforeningerne skal betale 
kontingentet, men at det er de enkelte medlemmer, som betaler de 5 kroner til 
Bifrost.  
Der argumenteres for, at et højere kontingent gør det sværere at sælge Bifrost til 
de almene medlemmer, som er ligeglade med det nationalpolitiske.  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag – vedtægtsændringer del 1 
Vedtægtsændringsforslag 1A-1M: 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 1D, 1E, 1F, 1L: 
Ændringsforslaget omhandler, at ordet ’Formandskabet’ udskiftes med 
’Forpersonskabet’.  
Der er en fejl i 1E, hvor der står om ’intern revisor’. Dette er en fejl, og skal 
fjernes, da Bifrost ikke bruger intern revisor længere. 
Der ønskes, at 1J bør stemmes separat, da det ikke reelt er en formaliaændring.    
 
Vedtægtsændringsforslag 2: 
Der påpeges, at det er en ligegyldig ændring, da man kan tilmelde sig online på 5 
sekunder.  
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Der argumenteres for, at der også er en symbolsk værdi i, at folk repræsenterer 
deres lokalforening med et medlemskab, og derfor kan stå inde for 
lokalforeningens værdier.  
Der bliver påpeget, at Bifrost ikke kan tjekke om man faktisk er medlem, så det 
bliver blot endnu et bureaukratisk skridt, hvor folk skal underskrive tro og love-
erklæringer.  
Der påpeges, at man i teorien kan melde sig til på vegne af andre foreninger, 
uden at spørge om lov.  
Der tilkendegives, at det aldrig har været et problem, at folk kommer, som ikke 
har clearet den med den lokale bestyrelse. 
 
Vedtægtsændringsforslag 3: 
Ændringsforslag 1: Handler om at mindske springet før man begynder at få flere 
medlemmer.  
Ændringsforslag 2: Handler om at fjerne solnedgangsklausulen, så det ikke skal 
tages op igen i 2025. – Forslagsstiller vil gerne trække forslaget på baggrund 
af argumentation fra salen.  
Der bliver advokeret for, at selvom det er hårdt for de mindre lokalforeninger, så 
er det demokratisk fair, at lokalforeninger med flere medlemmer, skal have en 
større stemme, da de taler på fleres vegne.  
Der bliver argumenteret for, at mindre foreninger får mindre at sige, og det er 
ærgerligt.  
Der bliver påpeget, at Danmark er drevet af repræsentativt demokrati og at 
Bifrost bør køre på samme måde.  
Der påpeges, at det er svært at lave store aktiviteter i Udkantsdanmark, og at det 
ville være at straffe dem, hvis man indfører det her nye system.  
Der bliver påpeget, at det alligevel ikke gør nogen mærkbar forskel.  
 
Vedtægtsændringsforslag 4 - Observatører: 
Der argumenteres for, at formuleringen i ændringen er spøjs, fordi man har 
møderet, men man kan også blive afvist, hvis der ikke er plads til dem på 
lokationen for generalforsamlingen.  
 
Præsentation: Hvad er Hovedbestyrelsen?: 
Formanden beretter om, hvad Hovedbestyrelsens funktion er.  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag – vedtægtsændringer del 2: 
Vedtægtsændringsforslag 5 – Nyt kapitel om politik: 
Der bliver argumenteret for, at det er fyld at skrive regelsæt for vores udtalelser i 
vores vedtægter, og at det også kan være unødigt bindende – der bliver her 
understreget, at fleksibilitet kan være nødvendigt i forhold til DUF-samarbejde.  
Der argumenteres for, at selvom vi binder os gennem vores vedtægter, så kan vi 
stadig være fleksible og gå på kompromis med vores udtalelser ”for the greater 
goal”.  
Der påpeges, at der også skal være udløbsdatoer på udtalelser, så de ikke bare 
gælder for evigt.  
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Der bliver udfordret på, at vi gerne vil være fleksible med vores udtalelser, som 
er udarbejdet af Hovedbestyrelsen, og hvorfor vi ikke bare står ved dem.  
Der er generel forvirring om, hvor omfattende forslaget vil være for Bifrosts 
handlefrihed.  
 
Vedtægtsændringsforslag 6 – Tidspunkt for indkaldelse til generalforsamlingen: 
Det ønskes, at indkaldelsen til generalforsamlingen kommer tidligere ud, så folk i 
lokalforeningerne har bedre tid til at forberede sig og samle delegerede.  
Det suppleres her, at lokalforeninger også ønsker at mødes i regionerne.  
Nogen påpeger, at datoen har været kendt siden sommer.  
Der er bred stemning for, at det er en fin ide.  
 
Vedtægtsændringsforslag 7 – Tidspunkt for udsendelse og modtagelse af 
materialer til generalforsamlingen: 
Der argumenteres for, at det skal være ude i bedre tid, både for at få 
lokalforeningerne til at comitte sig tidligere, samt give Hovedbestyrelsen 
mulighed for at snakke om de ting, som bliver taget op.  
 
Præsentation af udvalg: 
Hovedbestyrelsen beretter om hvilke udvalg, der er i Bifrost, samt hvad deres 
funktion er.  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag – udtalelser: 
Forslag til udtalelse 1 – Læringsrollespil: 
Handler om, at Bifrost skal bifalde læringsrollespil (edularp).  
Stemningen er god for at støtte rollespil som undervisningsform, men 
formuleringen kritiseres, da det negligerer folkeskolerne og deres form og laver 
en urimelig sammenligning med det arbejde, som rollespilsefterskolerne gør.  
Der bliver snakket om at udvide og omskrive udtalelsen, så den bygger på empiri 
fra Epos, Østerskov og andre relevante instanser.  
 
Forslag til udtalelse 2 – Mere fritid til unge:  
Handler om, at Bifrost skal arbejde politisk for, at unge mennesker får mere 
fritid, som de kan investere i det frivillige foreningsliv.  
Det bedes fra salen, at generalforsamlingen husker at så mange medlemmer som 
muligt skal kunne afspejle sig i forslaget – aka ingen politisk retning skal være 
defineret.  
Det anerkendes, at manglen på unge i foreningslivet er gældendende for alle 
foreninger og ikke udelukkende i Bifrost-regi.  
Der påpeges, at udtalelsen er defineret af en hovedbestyrelse, som 
repræsenterer brede politiske holdninger.  
 
Forslag til udtalelse 3 – Adgang til natur: 
Handler om, at det skal være nemmere at bruge naturen, så det ikke alt bliver 
fredet.  
Der argumenteres for, at man godt kan vedtage udtalelsen, uden at ekskludere 
fredede områder osv.  
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Der bliver påpeget, at vi går ind for at bruge naturen, med respekt for naturen.  
 
Oplæg: Fra computermus til naturkriger: 
Statussen blev fremført med bravur.  
Der er blevet opstartet 7 nye kampagner, og der opfordres i salen til at flere 
endelig skal melde sig, hvis de har brug for hjælp.  
 
Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag – udtalelser og 
hensigtserklæringer: 
Forslag til udtalelse 4 – Knivloven: 
Der blev spurgt ind til om spejderne støtter dette, hvilket der blev erklæret, at de 
gør.  
 
Forslag til udtalelse 5 – Tildækningsforbuddet: 
Der har været sager med folk med orkmasker og cosplayers på vej til con, som er 
blevet stoppet af politiet.  
Der berettes om, at det også rammer børn på vej hjem fra kampagner.  
Der diskuteres om, at udtalelsen bliver politisk, når man snakker om at fjerne 
hele loven, i stedet for bare at anerkende rollespil som anerkendelsesværdigt 
forhold.  
 
Forslag til udtalelse 6 – Armbrøster: 
Det ønskes, at armbrøster til rollespil skal anerkendes som legetøj, så de ikke 
omfattes af våbenloven.  
Der stilles spørgsmålstegn ved, hvor meget man skal lægge kræfter i det, da vi 
har løbet hovedet mod muren i flere år nu.  
 
Forslag til udtalelse 7 – Ingen hindrende bureaukrati: 
Det ønskes, at de bureaukratiske barrierer i foreningslivet skal lempes.  
Der påpeges, at det historisk har haft positiv indvirkning, at Bifrost tager det 
bureaukratiske kampe i stedet for, at lokalforeningerne står alene med det.  
Der påpeges, at Bifrost er i dialog med Kommunernes Landsforening om en 
strømlining af kommunal håndtering af Bifrosts foreninger.  
 
Forslag til udtalelse 8 – Plads til alle: 
Bifrost skal arbejde for bred inklusion, så man ikke bliver udelukket på baggrund 
af køn, religion, etnicitet, socialklasse eller andet.  
Der ytres en frygt for, om det begrænser mulighederne for at sparke folk ud af 
foreningen, hvis de er problematiske.  
Der svares, at det ikke er et problem, da foreninger altid har retten til at sparke 
folk ud. 
Der luftes, at man nok bør fjerne alle eksempler, så vi omfavner alt.  
 
Forslag til hensigtserklæring 1 – kulturstøtte af Kulturministeriet: 
Der opfordres til at Bifrost undersøger mulighederne for at modtage kulturstøtte 
fra Kulturministeriet.  
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Der påpeges, at Kulturministeriet har en lang liste over puljer, som åbner og 
lukker konstant.  
 
Oplæg: Sommerskolen: 
Sofie Støvelbæk beretter om Sommerskolen og de nye forstandere Eva Mærsk og 
Maria Østerby Elleby. 
Der bliver opfordret til at deltage.  
 
Afslutning:  
Dagen bliver rundet af.  
 
 
Dag 3: 
 
Opstart: 
Der bliver ført tilstedeværelse, så den demokratiske gang er sikret.  
Livstræet bliver sunget til morgensang.  
 
Afstemning om vedtægtsændringer, budget, indkomne forslag, kontingent, 
udtalelser og hensigtserklæringer: 
Budget 2022:  
Hovedbestyrelsens udlæg til budget for 2022 - Vedtaget 
 
Valg af revisor:  
Hovedbestyrelsen indstiller nuværende revisor, Buus Jensen. Vedtaget 
 
Valg af kontingent:  
Ændringsforslag til kontingentfastsættelse: Handler om at fjerne tilskuddet til 
Bifrost, så det er gratis at være medlem. Falder  
Forslag til kontingentfastsættelse 2: Handler om at gå tilbage til tidligere model, 
hvor der betales 400 fra lokalforeningerne for medlemskab af Bifrost og 200 det 
første år, hvis lokalforeningen er under 3 år gammel: Falder 
Forslag til kontingentfastsættelse 1: Vi fortsætter med den nuværende model: 

Kontingentet er minimum 75 kr. pr medlem, som fastsættes og indbetales 
i Bifrosts lokalforeninger.  
Der betales et tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet 
er på 5 kr. pr. medlem af lokalforeningen, dog minimum 400 kr., og de 
første 3 år af lokalforeningens levetid er minimummet 200 kr. 

Vedtaget 
 
Vedtægtsændringsforslag 1A-1M (uden 1I og 1J): 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 1D: Handler om slettelse af kapitel 
4 §12 stk 2: Vedtaget 
Ændringsforslag om formalia: Handler om at ændre ’Formandskabet’ til 
’Forpersonskabet’ i de stilne ændringsforslag: Vedtaget 
Samlede ændrede vedtægtsændringsforslagspakke: Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 
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Vedtægtsændringsforslag 1A - Flertal 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3 §7 Stk. 4, kapitel 5 §15 Stk. 2 og kapitel 6 
§19 
 
Ændring  
”Almindeligt stemmeflertal” 
 
Ændres til: 
”Simpelt flertal” 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1B – 2/3 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3 §7 stk 5 og kapitel 8 §22 
 
Ændring  
”§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: 
”§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.” 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1C – HB inviterer til GF 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3, §10 
 
Ændring  
Slettelse af kapitel 3, §10:  
§ 10. Hovedbestyrelsen kan invitere yderligere personer til 
generalforsamlingen som således får møderet og taleret. 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1D - Forpersonskabet 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 4, §12 stk. 2 
 
Nuværende ændring: 
stk 2 Forpersonskabet er valgt for en periode på to (2) år 



 
 
 

 
Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk Side 8 af 41 
www.landsforeningenbifrost.dk 

 
Sletning af 
Kapitel 4, §12, stk 2 
 
Og 
Vedtægtsændringsforslag generelt: 
Nuværende ændring: 
…Formandskabet… 
 
Ændring til ændring 
…Forpersonskabet… 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1E – Dagsorden til GF 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 3, §8  
 
Ændring  
”§ 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 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 
3. Forelæggelse af årsberetning  
4. Drøftelse af landsforeningens økonomiske regnskab, - status og -budget  
5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag.  
6. Fastsættelse af kontingent.  
7. Valg af Forpersonskabet: formand/-kvinde/-person og næstformand/-
kvinde/-person jf. § 12.  
8. Valg af Hovedbestyrelse og suppleanter jf. § 13.  
9. Valg af revisor jf. § 21.  
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10. Eventuelt” 
 
Vedtægtsændringsforslag 1F – Forretningsudvalget 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 5, §14 
 
Ændring  
”§ 14 Forretningsudvalget består af formand/-kvinde/-person, 
næstformand/-kvinde/-person og tre medlemmer af hovedbestyrelsen.” 
 
Ændres til: 
”§ 14 Forretningsudvalget består af forpersonskabet og tre medlemmer af 
hovedbestyrelsen.” 
 
Vedtægtsændringsforslag 1G - Forretningsudvalgsmøder 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 5, §15 stk. 3 
 
Ændring  
”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” 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1H – Forretningsudvalgs konstituering 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 5, §14 stk. 2 Stk. 
 
Ændring  
Slettelse af kapitel 5, §14 stk. 2 Stk.  
”Stk. 2 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med andre 
funktionsposter end formand/-kvinde/-person og næstformand/-
kvinde/-person.” 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1K – HoBs ansvar 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 6, §20 
 
Ændring  
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”§ 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 indkalde til generalforsamlingen, 
samt at arbejde med landsforeningens strategi, arbejdsgange og politiske 
program.  
 
Vedtægtsændringsforslag 1L – Valg af formandskab 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 3, §8 stk. 2 
 
Ændring  
”Stk. 2 Valget af formanden/-kvinden/-personen og næstformanden/-
kvinden/-personen kræves kun på dagsordenen hvert andet år.” 
 
Ændres til: 
”Stk. 2 Valget af forpersonskabet kræves på dagsordenen i lige år.” 
 
 
Vedtægtsændringsforslag 1M – Ændringsforslags rækkefølge 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3, §7 stk 6 
 
Ændring  
”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 der får flertal, 
bliver vedtaget.” 
 

 
Vedtægtsændringsforslag 1J: 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 1J: Handler om, at erstatte 
’forpersonskabet’ med ’forretningsudvalget’: Vedtaget  
Ændrede samlede forslag er Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 1J – Ansættelse af generalsekretær 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 5, §17 stk. 2 
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Ændring: 
”Stk. 2 Forpersonskabet ansætter og afskediger en generalsekretær i 
landsforeningen.” 
 
Ændres til: 
”Stk. 2 Forretningsudvalget har ansvaret for at ansætte og afskedige en 
Generalsekretær” 
 

Vedtægtsændringsforslag 1I: 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag 1I: Handler om en tilføjelse af 
kapitel 5 §17 stk 3, som indbefatter, at Generalsekretæren ansætter og 
afskediger øvrige ansatte: Vedtaget 
Ændrede samlede forslag er Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 1I – Andre ansættelser 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 5, §17 stk. 3 
 
Ændring  
Tilføjelse af kapitel 5, §17 stk. 3:  
Stk. 3 Generalsekretæren ansætter og afskediger øvrige ansatte. 

 
Vedtægtsændringsforslag 2 - Delegeredes medlemskab 
Falder 
 
Vedtægtsændringsforslag 3 – antal delegerede: 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforlag: Handler om at ændre på antallet af 
delegerede man får, således at man får en ny delegeret udover de 4 for hver 100 
medlemmer til et max på 9 delgerede ved 501+ medlemmer: Falder 
Det samlede vedtægtsændringsforslag: Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 3 – Fordeling af delegerede 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 4: Valg, § 10 og tilføjelse af § 10A 
 
Ændring  
Det markerede med grøn slettes, det gule rettes og et Stk. 4 tilføjes, med 
solnedgangsklausul i 2025. 
 
”§ 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.  
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(…)” 
 
Ændres til: 
”§ 10 Stemmeberettigede er alle lokalforeninger, der senest dagen 
forinden har betalt kontingent. 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 færre 
delegerede end berettigede bortfalder de ikke repræsenterede 
stemmer. Hver lokalforening er selvsupplerende med delegerede.  
 
(…) 
 
Stk. 4 Foreninger har ret til 4 delegerede, og én 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+ medlemmer: 7 delegerede  
 
Medlemmer er det antal, der er betalt kontingent for til Bifrost det 
pågældende år.  
Ændringen falder i 2025, hvor den skal stemmes igennem på ny med den 
gamle stemmemodel med 4 delegerede per forening. Hvis det stemmes 
igennem, har man fortsat sit nye antal delegerede resten af 
Generalforsamlingen.” 
 

 
Vedtægtsændringsforslag 4 – observatører: 
Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 4 – Observatører 
Forslagsstiller: Bifrosts Forretningsudvalget 
Område: Vedtægter, kapitel 3, 
 
Ændring: 
”§ 9 Møderet og taleret på generalforsamlingen har alle 
delegerede, forpersonskabet og hovedbestyrelsen. Alle delegerede har 
desuden stemmeret 
som beskrevet i §10.” (§10 i kapitel 4) 
 
Ændres til: 
”§ 9 Møderet, stemmeret og taleret på generalforsamlingen har alle 
delegerede fastsat i 
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§10. Observatører, hovedbestyrelsen og forpersonskabet har møderet og 
taleret.” (§10 i kapitel 4) 
 
Og tilføjelse af: 
” §10 (…) 
Stk. 4 Observatører vælges af hovedbestyrelsen eller dem de udliciterer 
til det.” 

 
Vedtægtsændringsforslag 5 – Nyt kapitel om politik: 
Ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag: Handler om at omskrive sætning 
2, således, at der ændres på, at det er det demokratiske grundlag: Vedtaget 
Der bliver tilføjet et ’som’, så sætningen giver grammatisk mening.  
Det ændrede samlede forslag: Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 5 – Nyt kapitel om politik 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Vedtægter, nyt kapitel 2 a 
 
Tilføjelse: 
Kapitel 2 a: Landsforeningens politiske standpunkter 
 
§5 a Generalforsamlingen kan gennemføre landsforeningens udtalelser 
ved simpelt flertal. 
Udtalelser skal anses som landsforeningens vejledende politiske 
grundlag. 
 
Stk. 1. En udtalelse er gældende fra det øjeblik, at den er vedtaget. 
 
Stk. 2. En udtalelse udløber efter 2 generalforsamlinger. 
 
Stk. 3. Hvis en ny udtalelse vedtages, som enten er i strid eller delvist i 
strid med en 
udtalelse gennemført på en tidligere generalforsamling, så anses den 
nyeste som mest 
korrekt ved tvivlsspørgsmål. 

 
Vedtægtsændringsforslag 6 – Tidspunkt for indkaldelse til generalforsamlingen: 
Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 6 – tidspunkt for indkaldelse til GF 
Forslagsstiller: TRoA, DGL, Østerskov Efterskole og Einherjerne. 
Område: vedtægter, kapitel 3, §6 stk 2 
 
Ændring: 
”§6 (...) 
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes via email af 
hovedbestyrelsen senest 
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fire uger før afholdelsen.” 
 
Ændres til: 
” §6 (…) 
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes via email af 
hovedbestyrelsen senest seks uger før afholdelsen.” 

 
Vedtægtsændringsforslag 7 – Tidspunkt for udsendelse og modtagelse af 
materiale til generalforsamlingen: 
Vedtaget 
Endelige vedtægtsændring: 

Vedtægtsændringsforslag 7 – tidspunkt for udsendelse og modtagelse af 
materiale til GF 
Forslagsstiller: TRoA, DGL, Østerskov Efterskole og Einherjerne. 
Område: vedtægter, kapitel 3, §7 stk 7 
 
Ændring  
” §7 (…) 
Stk. 7 Vedtægtsændringsforslag skal være formanden/-kvinden/-
personen i hænde senest ti 
dage før generalforsamlingen. Disse vedtægtsforslag skal senest en uge 
før 
generalforsamlingen meddeles landsforeningens medlemmer via e-post.” 
 
Ændres til: 
” §7 (…) 
Vedtægtsændringsforslag skal være formanden/-kvinden/-personen i 
hænde senest 
tyve dage før generalforsamlingen. Disse vedtægtsforslag skal senest to 
uger før 
generalforsamlingen meddeles landsforeningens medlemmer via e-post.” 
 

 
Forslag til udtalelse 1 – læringsrollespil: 
Ændringsforslag til udtalelse: Handler om at ændre forslaget, så 
sammenligningsaspektet forsvinder fra teksten. Derudover omskriver det 
teksten, så det bygger på pædagogisk terminologi. Vedtaget 
Den ændrede samlede udtalelse: Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 1 – Læringsrollespil 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
 
Rollespil som læringsform skal udbredes 
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I Bifrost mener vi, at rollespil er et værktøj, der kan hjælpe både børn, 
unge og voksne på en række områder i forbindelse med undervisning og 
udvikling, blandt andet på følgende områder: 

• Rollespil kan som værktøj rumme forskellige lærings-, didaktiske- 
og pædagogiske behov. 

• Rollespil kan som værktøj fremme kreativiteten, udviklingen og 
empatien hos mennesker. 

• Rollespil kan som værktøj skabe læring på tværs af 
deltagelsesniveauer. 

• Rollespil kan som værktøj være med til at danne mennesker 
gennem indblik i andre kulturer og verdenssyn. 

• Rollespil kan kontekstualisere teori i læringssituationer. 
 
Derfor vil Bifrost gerne: 

• Opsøge aktivt samarbejde og dialog med uddannelses-, 
undervisnings- og kulturinstitutioner om, hvordan vi udbreder 
brugen af rollespil som platform for læring, didaktik og pædagogik. 

• Opfordre til kortlægning og udvikling af metoden. 
• Opfordre til øget fokus på forskning inden for området. 

 
 
Forslag til udtalelse 2 – Mere fritid til unge: 
Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 2 – Mere fritid til unge 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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 samt 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 om 
deres fremtidsmuligheder og økonomiske rammer. Danmarks unikke 
muligheder for at kunne engagere sig frivilligt er noget, som vi skal værne 
om og styrke.  

 
Forslag til udtalelse 3 – Adgang til natur: 
Ændringsforslag til udtalelse: Handler om at omskrive teksten, så det inkluderes, 
at vi gerne vil bruge naturen samtidig med, at vi passer på den: Vedtaget 
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Ændrede samlede udtalelse: Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 3 – adgang til natur 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Fri adgang til skove og til naturområder 

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 kan lære om og 
videreudvikle deres respekt for naturen. 
 
Flere steder i samfundet ses det, at forskellige organisationer og 
institutioner forsøger at begrænse adgang til den danske natur. Vi forstår 
mange af de bekymringer, der kan ligge bag denne beskyttende tilgang, 
men vi er overbeviste om, at vi ved at bruge vores naturområder mere, 
skaber et stærkere tilhørsforhold, en større værdsættelse og en forståelse 
for de udfordringer, som den danske natur står overfor. 
 
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, som vi prøver at passe på. 

 
 
Forslag til udtalelse 4 – Knivloven: 
Vedtaget 
Endelige udtalelse: 
Forslag til udtalelse 4 -Knivloven 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 

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 
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. 

 
 
Forslag til udtalelse 5 – Tildækningsforbuddet:  
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Ændringsforslag til udtalelse: Handler om at fjerne den del, hvor der står, at 
Bifrost skal have loven fjernet: Falder 
Samlede udtalelse: Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 5 – Tildækningsforbuddet 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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 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. 

 
Forslag til udtalelse 6 – Armbrøster: 
Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 6 - Armbrøster 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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. 

 
Forslag til udtalelse 7 – Ingen hindrende bureaukrati: 
Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 7 – ingen hindrende bureaukrati 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
Bureaukrati må ikke være en hindring for foreningerne 
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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. 

 
 
Forslag til udtalelse 8 – Plads til alle: 
Ændringsforslag til udtalelse: Handler om en tilføjelse af minoritetsbetingelser 
til listen: Vedtaget 
Den førte linje om, at der laves redaktionelle rettelser fjernes, da den selvfølgelig 
ikke skal stå i teksten… 
Ændrede samlede udtalelse: Vedtaget 
Endelige udtalelse: 

Forslag til udtalelse 8 – Plads til alle 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
Plads til alle 
I Bifrost bestræber vi os på inklusion. Vi ønsker ikke at personer skal føle 
sig fremmedgjort på baggrund af kultur, neuro-diversitet, socialklasse, 
seksualitet, alder, religion, køn, evne, etnicitet 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. 
 

Forslag til hensigtserklæring – Kulturstøtte af Kulturministeriet: 
Vedtaget 

Forslag til hensigtserklæring 1 – Kulturstøtte af kulturministeriet 
Forslagsstiller: Epos Elevforening 
Område: Hensigtserklæring 
 
Forslag: 
Vi opfordrer Landsforening Bifrost til at undersøge mulighederne for at 
lokalforeningerne under Bifrost kan modtage kulturstøtte af 
kulturministeriet. Vi ønsker kendskab til mulighederne, og hvorvidt 
kulturstøtte overhoved er en realistisk mulighed før vi arbejder på at få 
det indført lokalt i kommunerne. 
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Personvalg: 
Hovedbestyrelseskandidater: 
Anne Johansen 
Freja Lunau 
Ingrid Kaaber Pors 
Johannes A. K. Madsen 
Markus Ørsøe 
Martin Engelbæk Halling Jacobsen 
Nickolaj Storgaard Oksen 
Nikolai E. Sørensen 
Rasmus van Deurs Petersen 
Victoria Egeberg Kaxe 
 
Den valgte hovedbestyrelse: 
Anne Johansen 
Freja Lunau 
Ingrid Kaaber Pors 
Johannes A. K. Madsen 
Markus Ørsøe 
Nickolaj Storgaard Oksen 
Rasmus van Deurs Petersen 
Victoria Egeberg Kaxe 
 
Oplæg om Folkeoplysningsudvalgene: 
Christian Mandrup Møller holder oplæg om folkeoplysningsudvalgene i 
kommunerne, så salen bliver klogere på, hvordan de fungerer.  
Suppleantkandidater: 
Alberte Hørdum Kvante 
Martin Engelbæk Halling Jacobsen 
Tobias Konrad Nielsen 
 
De valgte suppleanter: 
1. suppleant: Alberte Hørdum Kvante 
2. suppleant: Tobias Konrad Nielsen 
 
Afslutning 
Formanden lukker generalforsamlingen.  
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Bilag: 
Forslag til forretningsorden 

1. Formanden/-kvinden/-personen åbner generalforsamlingen og leder 
valget af op til tre (3) dirigenter. 

2. Dirigenterne gennemgår forretningsordenen og forestår valg af tre (3) 
stemmetællere, samt referent. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Alle forslag skal være sekretariatet i hænde ti (10) dage inden 
generalforsamlingen.  

8. Ændringsforslag til vedtægtsændringer og andre forslag skal være 
mødesekretariatet i hænde senest lørdag indtil en (1) time efter mødets 
afslutning. 

9. 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. 

10. 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) 

11. Opstilling til personvalg skal forelægges mødesekretariatet inden lørdag 
en (1) time efter mødets afslutning. Opnår en person ikke valg, er det 
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altid muligt at stille op til efterfølgende valg. 
12. Alle kandidater annonceres løbende, men samtlige opstillede skal være 

annonceret senest søndag før mødets start. 
13. Valg af tillidsposter foregår i følgende rækkefølge: Formand/-kvinde/-

person, Næstformand/-kvinde/-person, Hovedbestyrelsesmedlemmer, 
Suppleanter til Hovedbestyrelsesmedlemmer og Ekstern Revisor. 

14. Kandidater har to minutter til mundtligt at præsentere sig for 
generalforsamlingen. Ved valg af suppleanter afgør stemmeantal 
suppleringsrækkefølge. 

15. Opstiller kun et antal personer, der svarer til antal poster på valg, 
spørger dirigenterne salen om, hvorvidt der er mistillid til kandidaterne. 

16. For at kunne stille mistillid kræver det, at en (1) delegeret stiller det.  
17. Mistillid kan stilles til dirigenterne, formanden/-kvinden/-personen, 

næstformanden/-kvinden/-personen, den samlede hovedbestyrelse og 
ekstern revisor. 

18. Stilles mistillid til dirigenterne, overtager mødesekretariatet ledelsen af 
mødet. 

19. Ved mistillid taler den der stiller og den der modtager (i nævnte 
rækkefølge) i tre (3) minutter. Derefter åbnes talerlisten.  

20. Mistillidsafstemninger afgøres skriftligt ved simpelt flertal. Herefter 
foretages suppleringsvalg. 

21. 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.  

22. Dirigenterne kan forbyde ens elektronik i at være fremme, hvis 
dirigenterne mener at elektronikken bruges forstyrrende for mødet.  

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

 
Forretningsordensændringsforslag 1 - Mistillid 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Forretningsorden, 16 
 
Ændring  
”16 For at kunne stille mistillid kræver det, at en (1) delegeret stiller det.” 
 
Ændres til: 
”16 For at kunne stille mistillid kræver det, at 3 delegeret stiller det.” 
 
Motivation:  
5 plejer at være den påkrævede mængde af delegerede, men i år har bestyrelsen ønsket at ændre 
det til 1 person - hvilket hurtigt kunne gå hen over vores hoveder. Dette er begrundet i, at det er 
det enkelte Bifrost medlems ret at kunne stille mistillid. 
 
Vi mener ikke, at det skal være muligt for en delegeret at kunne indkalde til en tillidsafstemning, 
da det kan forsinke tidsplan og spilde resten af generalforsamlingens tid, hvis misbrugt. Desuden 
repræsenterer man ikke sig selv til Bifrost GF, man repræsenterer sin forening. 
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Efter intern debat hos os forslagsstillere, nåede vi frem til, at 3 delegerede virkede passende. 
Dette modarbejder den ene delegerede, som går rogue, samtidigt med, at det forsøger at 
imødekomme, det faktum, at det ikke er alle foreninger, som kan stille 4 delegerede til GF. At 
stille mistillid til en tillidspost er en af vores stærkeste værktøjer til at stille tillidsposterne til GF til 
ansvar for deres handlinger, men det bør kun benyttes, når det findes nødvendigt. Her mener vi 
altså, at det som minimum skal kræve en samtale i sin forening og eventuelt med andre 
foreninger, inden man griber til våben. 
 
Forretningsordensændringsforslag 2a – Klap i salen 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Forretningsorden, 23 
 
Ændring  
Følgende slettes: 
”23 Der klappes ikke i mødesalen. Eneste undtagelse er i forbindelse med personvalg. 
Dirigenten kan tillade spontane klapsalver, såfremt det findes passende i situationen.” 
 
Motivation:  
Vi kan godt opfordre til god opførsel uden at begrænse folks ret til at klappe. Det at kunne 
komme med meningstilkendegivelser giver en realistisk fornemmelse af, hvad 
generalforsamlingen faktisk mener om de pågældende emner. 
 
 
 
 
Forretningsordensændringsforslag 2b – Ingen meningstilkendegivelse 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Forretningsorden, 16 
 
Ændring  
”23 Der klappes ikke i mødesalen. Eneste undtagelse er i forbindelse med personvalg. 
Dirigenten kan tillade spontane klapsalver, såfremt det findes passende i situationen.” 
 
Ændres til: 
”Ingen meningstilkendegivelser er tilladt fra salen under mødet. Ved personvalg er det tilladt at 
klappe. Dirigenten kan tillade spontan tilladelse til meningstilkendegivelser fra salen, såsom 
klapsalver, såfremt det findes passende i situationen. 
 
Motivation:  
Hvis der endeligt skal være en begrænsning for meningstilkendegivelser, skal det gælde alle 
meningstilkendegivelser. Jo, man kunne nok godt tolke, at der ikke må klappes i mødesalen til, at 
ingen meningstilkendegivelser er tilladt, men hvorfor ikke bare udrydde tvivlen med det samme. 
 
En alternativ vinkel på, at der ikke må klappes, hvor andre meningstilkendegivelser er tilladt 
kunne handle om, at det larmer, og at det derfor kan forsinke tidsplanen. Dette er et validt 
argument, og hvis det er tanken, ønsker vi som minimum en samtale om, hvilke 
meningstilkendegivelser, der er tilladt, og hvilke der ikke er. 
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Forslag til budget 2022 
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Indkomne forslag 
Forslag om dispensation fra vedtægter – Corona dispensation 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen  
Område: Vedtægter, kapitel 4: Valg, § 10 Stk. 2. 
 
Forslag: 
Bestyrelsen ønsker at dispensere fra vedtægternes § 10 Stk. 2 under denne generalforsamling. § 10 
Stk. 2 definerer, at en lokalforening først er aktiv, når den har afholdt mindst én aktivitet pr. 
kvartal. Dette ændrer på antallet af stemmer en given forening har under generalforsamlingen, 
som beskrevet i § 10. 
 
Motivation:  
Grundet regeringens Corona-tiltag har det ikke været muligt for mange foreninger at leve op til at 
være en aktiv forening. Derfor ønsker vi at give alle lokalforeninger lige demokratiske vilkår, på 
trods af manglende aktivitet. 
 
 
Vedtægtsændringsforslagspakke – Formalia 
Fælles for forslag 1A til 1M er, at de alle er stilet af bestyrelsen, og at de har følgende fælles 
motivation: 
Disse vedtægtsændringsforslag stilles som en pakke og fælles for dem, er at de ikke har nogen 
praktisk betydning. Vedtægtsændringsforslagene er udelukkende for at rydde op i forældet 
vedtægter, vedtægter som ikke passer med praksis eller vedtægter, som der er ukonkrete. 
Derudover er det for at skabe en sammenhæng i mellem vedtægterne, så den samme vedtægt ikke 
står 3 gange eller tydeligt er sammensat over flere afstemninger. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1A - Flertal 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3 §7 Stk. 4, kapitel 5 §15 Stk. 2 og kapitel 6 §19 
 
Ændring  
”Almindeligt stemmeflertal” 
 
Ændres til: 
”Simpelt flertal” 
 
Beskrivelse:  
Der er ikke noget som hedder almindeligt flertal, mens simpelt flertal er en fagterm. 
Simpelt flertal betyder, at der skal være flere stemmer for end imod. 
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Vedtægtsændringsforslag 1B – 2/3 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3 §7 stk 5 og kapitel 8 §22 
 
Ændring  
”§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: 
”§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.” 
 
Beskrivelse:  
To tredjedel flertal kan tolkes på mange måder, mens et kvalificeret flertal af 
generalforsamlingen er meget klart. Definitionen på kvalificeret flertal, er at der skal være 
en vis procentdel som aktivt stemmer for, som er det der har været hensigten med 
vedtægten hele tiden. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1C – HB inviterer til GF 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3, §10 
 
Ændring  
Slettelse af kapitel 3, §10:  
§ 10. Hovedbestyrelsen kan invitere yderligere personer til generalforsamlingen som således får 
møderet og taleret. 
 
Beskrivelse:  
Hovedbestyrelsen kan altid invitere folk om den paragraf er der eller ej. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1D - Formandskabet 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 4, §12 stk. 2 
 
Ændring  
”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.” 
 
Beskrivelse:  
Formandskabet er med disse rettelser blevet beskrevet i §8, så vi ikke behøver at skrive andet. 
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Vedtægtsændringsforslag 1E – Dagsorden til GF 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 3, §8  
 
Ændring  
”§ 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 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 
3. Forelæggelse af årsberetning  
4. Drøftelse af landsforeningens økonomiske regnskab, - status og -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 revisor jf. § 21.  
10. Eventuelt” 
 
Beskrivelse:  
Det går ud på at konkretisere dagsordenen til det, som har været praksis i mange år. 
Derudover bliver formandskabet defineret i denne paragraf, så vi i de øvrige vedtægter 
kun behøver at skrive formandskabet. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1F – Forretningsudvalget 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 5, §14 
 
Ændring  
”§ 14 Forretningsudvalget består af formand/-kvinde/-person, næstformand/-kvinde/-person 
og tre medlemmer af hovedbestyrelsen.” 
 
Ændres til: 
”§ 14 Forretningsudvalget består af formandskabet og tre medlemmer af hovedbestyrelsen.” 
 
Beskrivelse:  
Formandskabet er med disse rettelser blevet beskrevet i §8, så vi ikke behøver at skrive andet. 
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Vedtægtsændringsforslag 1G - Forretningsudvalgsmøder 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 5, §15 stk. 3 
 
Ændring  
”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” 
 
Beskrivelse:  
Der står det samme i rettelsen, bare mere præcist og kortfattet. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1H – Forretningsudvalgs konstituering 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 5, §14 stk. 2 Stk. 
 
Ændring  
Slettelse af kapitel 5, §14 stk. 2 Stk.  
”Stk. 2 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med andre funktionsposter end formand/-
kvinde/-person og næstformand/-kvinde/-person.” 
 
Beskrivelse:  
Udover at vi ikke har gjort brug af det i mange år, så kan forretningsudvalget altid 
konstituere sig med forskellige titler, hvis de har lyst til det. Det behøver der ikke en 
vedtægt til. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1I – Andre ansættelser 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 5, §17 stk. 3 
 
Ændring  
Tilføjelse af kapitel 5, §17 stk. 3:  
Stk. 3 Generalsekretæren ansætter og afskediger øvrige ansatte. 
 
Beskrivelse:  
Det har været praksis i mange år at generalsekretæren står for øvrige ansættelser. Det er 
fordi det gør man også i andre organisationer for at sikre et klart hierarki og 
ansvarsfordeling. Det giver ikke mening at inddrage alle 5 mennesker i 
forretningsudvalget for at ansætte en bogholder. Forretningsudvalget godkender stadig 
økonomien og formandskabet har stadig ret til at sidde til jobsamtalerne. 
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Vedtægtsændringsforslag 1J – Ansættelse af generalsekretær 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 5, §17 stk. 2 
 
Ændring  
”Stk. 2 Forretningsudvalget ansætter og afskediger ansatte i landsforeningen.” 
 
Ændres til: 
”Stk. 2 Formandskabet ansætter og afskediger en generalsekretær i landsforeningen.” 
 
Beskrivelse:  
Det har været praksis i mange år at formandskabet er ansvarlige for generalsekretæren, da 
det ikke giver mening at inddrage alle 5 mennesker i hele processen.  
 
Vedtægtsændringsforslag 1K – HoBs ansvar 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 6, §20 
 
Ændring  
”§ 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 indkalde til generalforsamlingen, samt at arbejde med 
landsforeningens strategi, arbejdsgange og politiske program.  
 
Beskrivelse:  
Det er for at vedtægten matcher praksis. I praksis er det ikke hovedbestyrelsen som 
fysisk sidder og laver strategierne, arbejdsgangene eller det politiske program, det ville 
være ineffektivt. De har dog ansvaret for det, ved at udlicitere opgaven og vedtage det 
endelige dokument. 
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Vedtægtsændringsforslag 1L – Valg af formandskab 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapital 3, §8 stk. 2 
 
Ændring  
”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 cementeres at de er på valg minimum i lige år. 
 
Vedtægtsændringsforslag 1M – Ændringsforslags rækkefølge 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 3, §7 stk 6 
 
Ændring  
”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 der får flertal, bliver vedtaget.” 
 
Beskrivelse:  
Der står nøjagtig det samme i rettelsen, bare mere kortfattet og præcist. 
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Vedtægtsændringsforslag 2 – Delegeredes medlemskab 
Forslagsstiller: Alea, TRoA, Den Glemte Legion, Einherjerne og Østerskov Efterskole 
Område: Vedtægter, kapitel 4, § 10 
 
Ændring  
”§ 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 hver 5 stemmer. Delegerede fra ikke-aktive lokalforeninger har hver 1 
stemme. Delegerede kan kun repræsentere én lokalforening. Delegerede skal være 
medlem af den lokalforening de repræsenterer. Ved fremmøde af mindre end fire 
delegerede bortfalder de ikke repræsenterede stemmer. Hver lokalforening er 
selvsupplerende med delegerede.” 
 
 
Motivation:  
Der har været eksempler på folk der repræsenterer lidt tilfældige foreninger de ikke har 
noget forhold til, for at få en plads til generalforsamlingen. Det giver et demokratisk 
problem da ideen ved de delegerede er at man taler på foreningens vegne, derfor bør 
man som minimum være en del af foreningen. 
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Vedtægtsændringsforslag 3 – Fordeling af delegerede 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Vedtægter, kapitel 4: Valg, § 10 og tilføjelse af § 10A 
 
Ændring  
Det markerede med grøn slettes, det gule rettes og et Stk. 4 tilføjes, med solnedgangsklausul i 
2025. 
 
”§ 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. 
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 færre delegerede end 
berettigede bortfalder de ikke repræsenterede stemmer. Hver lokalforening er selvsupplerende 
med delegerede.  
 
(…) 
 
Stk. 4 Foreninger har ret til 4 delegerede, og én 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+ medlemmer:  7 delegerede  
 
Medlemmer er det antal, der er betalt kontingent for til Bifrost det pågældende år.  
Ændringen falder i 2025, hvor den skal stemmes igennem på ny med den gamle stemmemodel 
med 4 delegerede per forening. Hvis det stemmes igennem, har man fortsat sit nye antal 
delegerede resten af Generalforsamlingen.” 
 
Motivation:  
Bestyrelsen mener, at det er problematisk, at der ikke er nogle relation mellem antal delegerede 
ved Bifrosts øverste myndighed og antallet af medlemmer i diverse foreninger, derfor ønsker 
Bestyrelsen at ændre antallet af delegerede. 
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Vedtægtsændringsforslag 4 – Observatører 
Forslagsstiller: Bifrosts Forretningsudvalget 
Område: Vedtægter, kapitel 3, 
 
Ændring: 
”§ 9 Møderet og taleret på generalforsamlingen har alle 
delegerede, formandskabet og hovedbestyrelsen. Alle delegerede har desuden stemmeret 
som beskrevet i §10.” (§10 i kapitel 4) 
 
Ændres til: 
”§ 9 Møderet, stemmeret og taleret på generalforsamlingen har alle delegerede fastsat i 
§10. Observatører, hovedbestyrelsen og formandskabet har møderet og taleret.” (§10 i kapitel 4) 
 
Og tilføjelse af: 
” §10 (…) 
Stk. 4 Observatører vælges af hovedbestyrelsen eller dem de udliciterer til det.” 
 
Motivation:  
I mange år har praksis været til Generalforsamlingen, at vi har haft en klar skelnen mellem 
delegerede, observatører og gæster. Dette ønsker vi at indføre i vedtægterne. Da der er nogen 
praktiske omstændigheder, der bestemmer om hvor mange observatører, der er plads til, gives 
der her en fleksibel løsning. I teorien er Generalforsamlingen indkaldt og arrangeret af 
hovedbestyrelsen, men i praksis er det generalsekretæren, hvilket også vil være tilfældet med valg 
af observatører. 
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Vedtægtsændringsforslag 5 – Nyt kapitel om politik 
Forslagsstiller: Elysion 
Område: Vedtægter, nyt kapitel 2 a 
 
Tilføjelse: 
Kapitel 2 a: Landsforeningens politiske standpunkter 
 
§5 a Generalforsamlingen kan gennemføre landsforeningens udtalelser ved simpelt flertal. 
Udtalelser skal anses som et demokratisk grundlag for landsforeningens politiske holdninger. 
 
Stk. 1. En udtalelse er gældende fra det øjeblik, at den er vedtaget. 
 
Stk. 2. En udtalelse udløber efter 2 generalforsamlinger. 
 
Stk. 3. Hvis en ny udtalelse vedtages, som enten er i strid eller delvist i strid med en 
udtalelse gennemført på en tidligere generalforsamling, så anses den nyeste som mest 
korrekt ved tvivlsspørgsmål. 
 
 
Motivation:  
Landsforeningen har uundgåeligt politiske holdninger til forskellige politiske dilemmaer. Det 
kunne være debatten om inklusion, sondringen mellem fri adgang til brug af naturen kontra at 
konservere den, og hvorvidt vi mener, at loven bør tillade brug af legetøjsarmbrøste til rollespil. 
Førhen har landsforeningens holdninger dog ikke været baseret på en demokratisk beslutning 
blandt lokalforeningerne, men på baggrund af hovedbestyrelsens/ forretningsudvalgets/ 
formandskabets/ sekretariatets overvejelser og umiddelbare fornemmelse af miljøet, når 
spørgsmålene er dukket op. Dette forslag forsøger at demokratisere vores politiske holdninger, 
ved at indføre et demokratisk grundlag for vores holdninger i form af disse udtalelser. 
 
I bestemmelsen er der indsat en bestemmelse for, at udtalelserne udløber efter 2 
generalforsamlinger. Hvis ikke denne bestemmelse er der, så vil udtalelser være gældende 
indtil at nogen tager den ned fra hylden og tager den til genovervejelse. I praksis viser dette sig 
ofte at være landsorganisationens organer, der ender med at beslutte, hvornår de skal tages op 
igen, da det er disse som arbejder med dokumenterne til dagligt. Denne 
bestemmelse har altså til formål at sørge for landsforeningen regelmæssigt genovervejer, 
om fællesskabets holdninger i mellemtiden har udviklet sig. 
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Vedtægtsændringsforslag 6 – tidspunkt for indkaldelse til GF 
Forslagsstiller: TRoA, DGL, Østerskov Efterskole og Einherjerne. 
Område: vedtægter, kapitel 3, §6 stk 2 
 
Ændring: 
”§6 (...) 
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes via email af hovedbestyrelsen senest 
fire uger før afholdelsen.” 
 
Ændres til: 
” §6 (…) 
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes via email af hovedbestyrelsen senest seks 
uger før afholdelsen.” 
 
Motivation:  
En tidligere indkaldelse vil forbedre foreningernes muligheder for at afsætte tid og få forberedt 
sig til generalforsamlingen. 
 
Vedtægtsændringsforslag 7 – tidspunkt for udsendelse og modtagelse af materiale 
til GF 
Forslagsstiller: TRoA, DGL, Østerskov Efterskole og Einherjerne. 
Område: vedtægter, kapitel 3, §7 stk 7 
 
Ændring  
” §7 (…) 
Stk. 7 Vedtægtsændringsforslag skal være formanden/-kvinden/-personen i hænde senest ti 
dage før generalforsamlingen. Disse vedtægtsforslag skal senest en uge før 
generalforsamlingen meddeles landsforeningens medlemmer via e-post.” 
 
Ændres til: 
” §7 (…) 
Vedtægtsændringsforslag skal være formanden/-kvinden/-personen i hænde senest 
tyve dage før generalforsamlingen. Disse vedtægtsforslag skal senest to uger før 
generalforsamlingen meddeles landsforeningens medlemmer via e-post.” 
 
Motivation:  
En tidligere indkaldelse vil forbedre foreningernes muligheder for at afsætte tid og få forberedt 
sig til generalforsamlingen. 
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Forslag til kontingent fastsættelse 1 – Nuværende model 
Forslagsstiller: Hoved bestyrelsen 
Område: Kontingent 
 
Forslag: 
Kontingentet er minimum 75 kr. pr medlem, som betales til lokalforeningen.  
Derudover betales der tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet er på 5 kr. pr. 
medlem af lokalforeningen, dog minimum 400 kr., og de første 3 år af lokalforeningenslevetid er 
minimummet 200 kr. 
 
Motivation:  
Vi ønsker at beholde den nuværende model. 
 
Forslag til kontingent fastsættelse 2 – Fast pris for alle foreninger 
Forslagsstiller: Alea, TRoA, Den Glemte Legion, Einherjerne og Østerskov Efterskole 
Område: Kontingent 
 
Forslag:  
Kontingentet er minimum 75 kr. pr medlem, som betales til lokalforeningen.  
Derudover betales der tilskud fra lokalforeningen til landsforeningen. Tilskuddet er på 400 kr. og 
200 kr. første år samt hvis foreningen er under 3 år gammel. 
 
 
Motivation:  
Vi har prøvet et år med den nye kontingent-form. Det har givet begrænset flere penge til Bifrost, 
det har ikke forbedret vores forhold til DUF, det giver os ikke bedre mulighed for at blive mere 
anerkendt gennem DUF. Det har det skabt en masse konflikt og frustration rundt omkring i 
landet. Derudover er det ikke muligt at håndtere personer der er medlem i flere foreninger, så 
disse personer betaler reelt set for at være medlem af Bifrost flere gange. 
Enkelte foreninger har grundet deres medlemsmodel fået en ret stor regning for at være medlem 
af Bifrost i forhold til deres økonomi, mens andre har sluppet billigt uanset at de har mange 
penge, fordi deres medlemssammensætning er anderledes. Det er således ikke de brede skuldre 
der bærer en større byrde, det er i stedet dem der har mange medlemmer der betaler mere. 
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Forslag til udtalelse 1 – Læringsrollespil 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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. 

 
Forslag til udtalelse 2 – Mere fritid til unge 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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.  
 
Forslag til udtalelse 3 – adgang til natur 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
Fri adgang til skove og til naturområder 
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.  
Forslag til udtalelse 4 -Knivloven 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
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Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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 
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. 
 
Forslag til udtalelse 5 – Tildækningsforbuddet 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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 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. 
 
Forslag til udtalelse 6 - Armbrøster 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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. 
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Forslag til udtalelse 7 – ingen hindrende bureaukrati 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
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. 
 
Forslag til udtalelse 8 – Plads til alle 
Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen 
Område: Udtalelser 
 
Forslag: 
Plads til alle 
Der laves redaktionelle rettelser så forslaget ser således ud: 
 
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.  
 
Forslag til hensigtserklæring 1 – Kulturstøtte af kulturministeriet 
Forslagsstiller: Epos Elevforening 
Område: Hensigtserklæring 
 
Forslag: 
Vi opfordrer Landsforening Bifrost til at undersøge mulighederne for at lokalforeningerne under 
Bifrost kan modtage kulturstøtte af kulturministeriet. Vi ønsker kendskab til mulighederne, og 
hvorvidt kulturstøtte overhoved er en realistisk mulighed før vi arbejder på at få det indført lokalt 
i kommunerne. 
 
Motivation:  
Vi er en del foreninger i Bifrost, der laver mere end blot fysiske rollespilsaktiviteter for børn. 
Flere af os laver 
blandt andet bordrollespil for unge og voksne eller udflugter for personer fra udsatte ståsteder. 
Derfor er det 
vigtigt for os, at vide hvilke økonomiske muligheder vi har til rådighed, når vi skal lave sådanne 
projekter. 
Personvalg 
Herunder finder du hvem, der stadig kommer til at sidde i hovedbestyrelsen det kommende, og 
hvem der har siddet i indeværende år. 
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Sidder i perioden 2021-22: Christian Mikkelsen, Christian Nørgaard, Cæcilie Olsson, Eva Mærsk, 
Jonathan Josva, Marc Wangerin og Noah Adkins. 

 
Følgende medlemmer slutter deres periode i hovedbestyrelsen: Martin Sinding, Jannick 
Vangkilde, Jeppe Schmidt Hansen, Jimmy Bjerg, Lasse Hempel Nielsen, Michael Lauenborg, 
Nickolaj Storgaard Oksen, Rasmus van Deurs Petersen og Victoria Egeberg Kaxe. 
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