FU referat – 28. 2 2022
Tilstedeværende:
Jacob
Malene (online)
Jonathan
Nikolaj (online)
Victoria

Fraværende:

HoB: Eva (Online)

SEK:
Anders

Programpunkter
Programpunkt
Valg af referent
og dirigent

Referat
Referent: Anders
Dirigent: Jonathan

Godkendelse af
referat fra
sidste møde

Referat er godkendt

Opdatering fra
udvalg og
arbejdsgrupper

Der har været møde i strategiudvalget og har taget lavet evaluering af nuværende strategi
Udviklingsrollespil-arbejdsgruppen: Der har været holdt møde og der skal laves en onepager. Arbejdet går i gang efter Fastaval
Tryghedsarbejdsgruppen: Arbejdet er i gang, men hæmmet af personlige årsager – men
moralen er høj og alt godt
Politisk udvalg: Har diskutere DUF strategi og Folkemødet tur og har planlagt politisk
seminar lørdag d. 19/3

Opgaver fra
sidst

Opdatering fra
SEK

Jacob har kontaktet UDDAK om enkeltdages kurser.
Beslutning om Pilot enkeltdags kursus og økonomi:
De max 3.000 kr. til enkelte dages kursuser tages fra Arbejdsplanen og ikke UDDAKS
budget.
Der er to satellitlokalforeninger der er meldt ud, altså foreninger som andre
lokalforeninger har oprettet for at starte nye aktiviteter op. De to foreninger er
Wonderfull People, som også er lukket og Rollespilsfabrikken Rudersdal er udmeldt
Cæcilie, Jannick og René deltager til friluftsrådets generalforsamling i april
Der købt en ny siddebold og ”nogen” har sat en mikrobølgeovn på kontorets køkken!
Men ingen ved hvis det er…
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Opdatering fra
DUF

Victoria blevet udpeget til at sidde i Initiativstøtte udvalget og Anders Gredal Berner er
blevet udpeget til Tipsudvalget
Oksen: Deltager som dirigent for SIND ungdom, der er opbakning til at Oksen deltager
som Bifrost
Malene: Forlod mødet

Kommissorie
for
Strategiudvalget
Og
Hvad skal vi
bruge
Strategiudvalget
til?

Jacob præsenteret diskussion fra Strategi udvalg og et forslag til kommissorie – som Jacob
ønsker at få kommentarer på udkastet før det kommer til HoB
Beslutning:
FU beder strategieudvalget om at lave proces og faciliteter diskussioner til HoB II.
Hvad er meningen med at have en strategi
Hvordan bliver strategien et relevant arbejdsredskab for HoB og Bifrost
Hvordan skal kompetencer indrettes mellem HoB og strategiudvalg
Der er strategi udvalgsmøde d. 22/3 og FU møde d. 28/3
Strategiudvalget må gerne skitsere hvordan de ønsker at faciliteter diskussionen til HoB II
på Fu mødet d. 28/3.
Kommissorie for strategiudvalg – laves efter HoB II

Kommissorie
for Det
Politiske
Udvalg

Der tilføjes under medlemmer: + ressourcepersoner og den politiske konsulents betjening
af udvalget

Folkemødet

Oksen: Skal vi lave en folkemødetur, så skal der være budget

Kort diskussion af antal møder, og om det er urealistiske at der kun er to møder.

Beslutning:
Der er laves tur til folkemødet, oksen er ansvarlig, gennem politisk og der af sættes 10.000
fra arbejdsplanen
Opgaver til
næste gang

Ret Kommissorie
- Politisk udvalg (Jacob)
Strategi udvalg kontakt: Jacob
Følge op for sommerskolens fondsmidler, og rammebeskrivelsen og hvad pengene kan
bruges på – Oksen

Eventuelt

Eva har en dialog med Emilie ansat i DUF og mulighed for at komme ud og undersøge
”præstations frie rum” på sommerskolen – for at lave dokumentar til mandag morgen
analyseinstituttet – Eva ønsket at tjekke om der var særlig ting der skulle fremhæves eller
procedure.
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hurra råb og godt arbejde!
Victoria: Ønsker at tage initiativ til at cosplayforeningerne kan mødes og erfaringsudveksle
og lærer om f.eks. fundraising
Oksen: Skriv til UDDAK – for der er frie midler fra UDDAK til sådanne initiativer
Victoria: TV2 har kontaktet Koyo con om tv program, og ville lige varsle at hun måske
kontakter til Bifrost om udtalelser eller sparing.
Jonathan tager til DUF’s møde om situationen i Ukraine d. 7/3
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