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FU referat – 24. maj 2022 
 

Tilstedeværende: Fraværende: 
Jacob 
Malene - Online 
Jonathan 
Victoria - Online 
Eva Mærsk – HoB 
Christian Nørgaard - HoB 

Nikolaj  
 

SEK: 
René 

 
 
Programpunkter 

Programpunkt Referat 
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Referatet er godkendt 

Opdatering fra 
udvalg og 
arbejdsgrupper 

Opdateringer fra udvalg og arbejdsgrupper 
Strategiudvalget: 
Status: Ved at planlægge møde i sammenarbejde med Berner 
Næste møde: Maj/juni 
 
Trivselsgruppen: 
Status: Ikke planlagt konkrete aktiviteter. 
Udfordringer/ønsker: Vi havde en god snak på sidste hob-møde, men har svært ved 
at se hvilken retning vi skal bevæge os i. Vi sidder fast ift Bjørn Elling-skrivet og 
DUF hvor vi er blevet klemt mellem to udmeldinger. 
Næste møde: Ikke fastlagt næste møde. (SEK: Næste møde vil modtage assistance 
fra) 
 
Udviklingsrollespil 
Status: Der er planlagt et møde d. 30 maj, hvor vi snakker næste skridt. Derudover 
vil der nok blive lagt et møde i juni, da Hackman har åbnet overvejelser i 
fondsøgning. 
Næste møde: 30 maj 
 
Det internationale udvalg 
Status: Vi har umiddelbart planlagt en tur til Knutpunkt 2022 i Sverige til September, 
en tur til MCM London i Oktober, og vi er lige nu i debat om vi skal lave en lille 
hurtig tur til NarCon i Sverige her i slut Juli.  
Derudover har vi nogle kommende samarbejdes events med Dragon Legion i 
Spanien (November 2022), Tyskland (tidligt 2023), Polen (2023), Danmark (2023) og 
Malta (2023).  
 
Vi har med mere lagt en ikke fast defineret plan med fremtidige events lavet af eller i 
samarbejde med udvalget. Disse events inkluderer:  
- En udvekslings-tur til NarCon Sommer 2023 med fokus på at udveksle 
arrangørerfaring.  
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- En tur til Carcosa Con, som er en bordrollespils convention afholdt på Czocha 
slottet i Polen.  
- En inspiration og netværks tur til Japan Expo Paris i 2023. 
Udfordringer/ønsker: #ViKunneGodtBrugeFlerePenge 
Næste møde: Vi har næste møde på et ikke nærmere defineret tidspunkt indenfor 
den næste måned. 
 
 
Grupper uden opdateringer: 

1. Priskomiteen – Gav status sidst – der er blevet godkendt 2 ekstra 
medlemmer til komiteen. 

2. Besøgs og medlemspleje – Gav status sidst 
3. UDDAK – Sek har været tilstede deres møde d. 19. maj 

Der planlægges også førstehjælpskurser rundt om i landet i samarbejde med 
wonderstudios.  
Sekretariatet overtager afholdelsen af Level up. 
Næstemøde: Slut juni 

4. Politisk udvalg – Arbejder pt på at holde et møde 
Derudover meldes det at Folkemødeturen aflyses.  

5. Det grønne råd – har været på regionsmøder (1-2 stk.) og snakket natursyn, 
samt været på friluftsrådets generalforsamling. 

6. Efterskolegruppen  
7. Kommunikation og sociale medier  

Opgaver fra sidst SEK – Hjælp til at afholde møde i politisk udvalg – Er igangsat 
 
SEK – Tjek ind på Trivselsgruppen og planen. – Er igangsat 
 
SEK – Fiks den nye forening Skovens Herskere - Done 
 
SEK – Oprette lånepapir til Elysion – Done og overført 
 
Jonathan – Videregive info til besøgsgruppen. - Done 
 
Jacob – Kontakte Priskomiteen om kommissorie – Kontaktet, men afventer svar.  

Opdatering fra 
DUF 

Da Oksen har meldt afbud, så udskydes punktet til næste gang 

Oplæg om Chris 
Vincent Character 
Compass 

Christian og Emilie kommer og fremlægger om deres ”Character Compass” A 
Character development tool for actors, roleplayers, writers & other storytellers. 
Deres produkt er kort fortalt, et kort system til at guide en gennem udviklingen af 
karakterer med dybde. For at bruge kortene følger der en kort pdf-vejledning.  
 
De har været ude og teste produktet med både skuespillere, rollespillere og 
forfattere.  
 
De spørger om Bifrost kan se ideen, og vil være med til at sprede ordet om deres 
workshops/produkt. Samt høre om de kan få en udtalelse fra Bifrost.  
Prisen for en workshop er 150 kr. pr. person, med et minimumskrav på 15 personer.  
 
Forretningsudvalget ser muligheden for at lave kurser for vores medlemmer i 
systemet. Systemet vil blive testet af en gruppe, som vil komme med en udtalelse.  
Der er et ønske om at lave et testkursus, for at se om det er noget medlemmerne 
ønsker.  
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Lokalforeningernes 
besøg til HOB 
møder 

Der fremstilles et ønske om mere tid til at snakke med lokalforeningerne som 
kommer på besøg.  
Eva foreslår at foreningerne kommer lørdag aften, inden aftensmaden, så man kan 
fange dem i løbet af aftenen.  
 
Det forslås at de også kan komme op til et måltid. Og så skære dem ned til 30 min, 
og så have samtale i mad-pausen.  
 
Forretningsudvalget stemmer for at rykke lokalforeningsbesøgene til at være før 
måltider, og invitere folk til at blive til øl/sodavand efterfølgende, hvis det er 
aftensmåltidet. Samt skærer foreningsoplæg til 30 min pr. forening.  

Ramme for 
Regionsmøder 

Christian præsenterer sine observationer fra regionsmøder.  
 
Og beder FU om at fastsætte målet for regionsmøderne.  
Regionsmøder har tidligere haft et todelt mål, om at skabe netværk og 
opmærksomhed de deltagende lokalforeninger i regionen. Samt at give en status på 
Bifrosts tilbud og projekter. 
 
Mål: 
Målet vil være at give lokalforeningernes aktive et samlingspunkt, hvor de selv er 
med til at bestemme dagsordenen.  
Regionsmøderne må ikke overtages politiske emner fra hovedbestyrelsen.  
 
Ideer til at opnå målet:  
- Lade regionskontakterne stå dagsordenen. 
- Høre deltagerne om hvad de ønsker at snakke om inden. Husk at ligge 4 ideer 

op først for at invitere til aktiv inddragelse.  
Ring/skriv også gerne til foreningskontakter.  

- Snakke om lokaleemner (arrangementer, problemstillinger og samarbejder) og 
så fylde op med tilbud samt status fra landsorganisationen. (ca.15 min) 

 
Opgaver til næste 
gang 

Malene – lave punktet om Bifrostpuljen til HOB mødet, Jonathan er cheerleader.  
 
Jacob - Hør om Internationaludvalg om det er penge til år de mangler eller næste år 
Jacob – Internationaludvalgs kommissorie.  

Eventuelt Sommerskolen er udsolgt af danske billetter.  
 
Victoria har haft et fantastisk møde i Initiativstøtteudvalget i DUF, og opfordre flere 
til at søge.  
 
Forsikringer – Vi har fået et godt tilbud fra Topdanmark, hvor vi kan spare næsten 
20.000 kr. Det ønskes at høre Concordia Forsikring om de vil give et matchende 
tilbud, da de har en dækning som også omhandler skader ved airsoft. Eller få det 
tilføjet i Topdanmark.   
 
Jonathan Vesth er kommet tilbage fra sin 2 ugers fædreorlov, FU ønsker tillykke til 
det nye kommende Bifrost medlem.  
 
Formanden lukker mødet, og glæder sig til at se folk igen til mødet d. 22 juni.  
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