FU referat – 31. januar 2022
Tilstedeværende:
Jacob
Malene
Jonathan
Nikolaj
Victoria

Programpunkter
Programpunkt
Formalia

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Opdatering fra udvalg
og arbejdsgrupper
Opgaver fra sidst

Opdatering fra SEK

Opdatering fra DUF
De næste FU møder

Evaluering af Hob 1

Fraværende:

SEK:
René

Referat
Nickolaj vælges som ordstyrer.
René vælges som referent.
Referatet er godkendt.
Priskomiteen er næsten færdige med deres nye retningslinjer
Tryghedsgruppen har lavet en offentlig opdatering på deres arbejde til alle Bifrosts
medlemmer.
• Oksen: Lave open call til udvalg, Cheerleader – Jonathan.
- Dette er gjort og behandles til dette møde
• UDDAK: Genbesøge hvordan Bifrost forholder sig til krigslive konceptet
og arrangørgrupper. Sendes til godkendelse hos FU
- Dette er udsat til det nye UDDAK er sammensat.
• Forpersonskabet: Opret google-docs hvor man kan skrive ideer til
opgaver, store som små.
- Dokumentet er lavet i dropboxen
•
•

Lokalforeningen FRAKS har meldt sig ud af Bifrost
Vi har fået funding fra Erasmus+ til at køre et GD kursus med Dragon
Legion og 6 andre EU-lande, som skal afholdes i Danmark.
• Sekretariatet har startet op i DUFs netværk for ansatte
• Alle medarbejdere er kommet tilbage fra sygdom
• René tager på 2½ uges ferie i februar
• Trivselsudvalget er nedlagt
• ANE-gruppen (internationale projektet) er nedlagt
De næste 3 møder planlægges således:
• D. 28. februar
• D. 28. marts
• D. 25. april
Møderne rykkes til at starte med spisning kl.18 og med programstart kl.18.30
Mødet gik rigtig godt og der var god gejst blandt medlemmerne.
Især viljen til seje projekter var tydelig at mærke.
De sociale aktiviteter blev taget godt imod og skal vedligeholdes.
Lokationen: Dejligt at være ude i skoven, men ærgerligt at der kun var 1 fællesrum.
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Ændring til
kompetencedokument:
Det Internationale
Udvalg
Og det politiske
udvalg

Nedenstående ændring til kompetencedokumentets vedtages.
Det Internationalerejseudvalg"
Ændres til: "Det Internationale udvalg".
"Det internationalerejseudvalg behandler ansøgninger om støtte til at tage på internationale
konferencer og ture, med fokus på den nordiske konference Knudepunkt."
Ændres til: "Det internationale udvalg behandler ansøgninger om støtte til at tage
på internationale konferencer og projekter. Udvalget arrangerer også ture for
Bifrosts medlemmer. Disse ture har fokus på kompetenceudvikling samt, at
opbygge og styrke internationale relationer."
"Medlemmer af udvalget skal have kendskab til og indblik i Bifrosts lokalforeninger og til
ungdomskulturen i bred forstand."
Linjen ovenfor ændres til at stå selvstændigt i stedet for i forlængelse af
tidligere tekst.
"Det Internationalerejseudvalg består af 2-3 personer, heriblandt minimum 1 fra
hovedbestyrelsen."
Ændres til: "Det internationale udvalg består af 3-6 personer, heriblandt minimum
1 fra hovedbestyrelsen."
Motivation:
Motivationen for ændringsforslaget er at eftersom vi i udvalget godt kunne tænke
os at have mere fokus på selv at lave projekter, så har vi simpelthen brug for flere
kræfter til at drive dem. Derudover så synes jeg ikke at navnet for udvalget var
særligt passende længere.

Ændring til det politiskeudvalg:
Nuværende formulering:
Udvalget består af 3 til 5 medlemmer. Alle der repræsenterer Bifrost i DUF,
samt den politiske konsulent, har automatisk en plads i udvalget som
ekstern ressourceperson (Jvf. §12 Stk. 2).
Strategiudvalget består af 3-5 personer, samt forpersonskabet, hvis de
ønsker det, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt af hovedbestyrelsen.
Ændres til:
Udvalget består af 3 til 5 medlemmer, heriblandt er 1 af medlemmerne valgt
af hovedbestyrelsen, samt forpersonskabet, hvis de ønsker det. Alle der
repræsenterer Bifrost i DUF, samt den politiske konsulent, har automatisk
en plads i udvalget som ekstern ressourceperson (Jvf. §12 Stk. 2).
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Valg af
udvalgspersoner

Det internationale udvalg
Nuværende i udvalget: Christian Mikkelsen (HOB), Jeppe Schmidt Nielsen
Antal pladser på valg: 1-4
Antal ansøgninger: 3
Der vælges:
Christine Jacobsen
Markus Ørsøe
Søren Hjort
Strategiudvalget
Nuværende i udvalget: Markus Ørsøe (HOB), Jacob Bavnshøj + forpersonskabet
Antal pladser på valg: 1-3
Antal ansøgninger: 2
Der vælges:
Eva Mærsk
Morten Pedersen
Priskomiteen
Nuværende i udvalget: Marc Wangerin (HOB), Ann Christensen, Repræsentant for
FiR
Antal pladser på valg: 3
Antal ansøgninger: 1
Der vælges:
Joachim Dittman
Uddannelses- og aktivitetsudvalget - UDDAK
Nuværende i udvalget: Ingrid Kaaber (HOB)
Antal pladser på valg: 4
Antal ansøgninger: 4
Der vælges:
Nickolaj Oksen
Malene Kolle Rasmussen
Johannes Nørgaard Madsen
Troels Barkholt
Politiskudvalg
Nuværende i udvalget: Marc Wangerin (HOB), Jeppe Schmidt (fratræder),
Jacob Schulze (formand), Malene Kolle (næstforkvinde).
Eksterne ressourcepersoner:
Anders Berner
(forhåbentlig Victoria Kaxe)
Antal pladser på valg: 1-3
Antal ansøgninger:
Der vælges:
Noah Adkins
Nickolaj Oksen
Jonathan Josva
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Den Nye Ærespris

Forslag:

Den Nye Ærespris

Koncept:
En ny pris tilegnet folk, der har været i miljøet i mange år og som konstant gennem
den tid har ændret og gjort meget for miljøet. Det er ikke meningen at den skal
uddeles hvert år.
Kriterier:
Æresprisen går til den person, som en enig hovedbestyrelse mener har arbejdet
hårdt for vores fælles Bifrost miljø igennem mange år. Personen har konstant i
gennem de mange år lagt meget energi og været med til at ændre miljøet til det vi
kender i dag.
Æresprisen skal ses som det største skulderklap for det hårde arbejde
vedkommende har lagt for os alle sammen igennem mange år.
Krav:
Der skal være en enig hovedbestyrelse på en person, før prisen vil blive uddelt.
Proces:
Processen er flydende. Når nogen syntes at nogen har fortjent prisen, bringes det
op til hovedbestyrelsen, der vil vurdere det. Det kan komme fra priskomiteen,
forpersonskabet eller hovedbestyrelsen selv. Almene medlemmer kan også indstille
ved at skrive til priskomiteen, som vil vurdere om det skal til hovedbestyrelsen.
Æresprisen meldes ud på forhånd at den vil blive overrakt det givne år, men der vil
ikke være nogen nominerede til prisen.

Nyt Koncept:
Enkeltdagskurser

Beslutning:
FU er positive over for forslaget, men da det er hovedbestyrelsen, som skal
bestemme, hvem der skal have prisen. Så ønsker FU at sende beslutningen videre
til hovedbestyrelsen.

Enkeltdagskurser

Koncept:
Enkeltdagsarrangementer med oplæg og/eller debat om noget lokalforeningerne
syntes er interessant.
Baggrund:
Udover at det står i vores strategi, er der kommet noget efterspørgsel fra
lokalforeningerne om oplæg omkring eksempelvis tryghed, førstehjælp, grønne
afviklingsmuligheder, metoden og lignende.
Formål: At sprede information og være med til at sikre Bifrost som vidensbank.
Økonomi: Maks. 3000 kr. pr. aften. Vi starter med en gang og ser hvordan det går.
Pengene tages fra UDDAK (NY beslutning d. 28/2 – pengene tages fra
arbejdsplanen og ikke UDDAKs budget). .
Note: Det håbes at afholde første kursus ude hos DUF lokaler.
Beslutning: Det besluttes at køre et pilotprojekt, som formanden vil køre med
UDAK.
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Økonomi i Politisk
Udvalg
Opkvalificering:
IDOART Værktøj
Opgaver til næste gang
Eventuelt

Der ønskes at bevillige 5.000 kr. til det politiske udvalg til at afholde et politisk
seminar, samt afholde resten af årets møder.
Der gives opkvalificering i projekt- og mødefacilitering med værktøjet IDOART
•
•

Jacob skal kontakte UDDAK om enkeltdagskurset.
Underskrivelse af GF referat
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