HOB 3 referat – 19 - 21. August 2022
Tilstedeværende:
Noah Adkins
Jacob Schulze
Malene Kolle
Eva Mærsk
Cæcilie Olsson
Christian Nørgaard
Christian Mikkelsen
Jonathan Schou
Nickolaj Oksen
Tobias Nielsen
Markus Ørsøe
Gæster:
Morten Pedersen
Joachim Dittman

Fraværende:
Freja Lunau
Anne Johansen
Marc Wangerin
Rasmus Deuer
Alberte Kvante
Victoria Kaxe
Ingrid Kaaber

SEK:
René, Owen og Johannes

Programpunkter
Lørdag

Programpunkt
Mødestart, morgensang
og formalia

Referat
Der blev sunget Nydningen og morgentrænet.

Opdatering fra FU og
udvalg

Politisk udvalg: Skal til at skrive temapolitisk drøftelse til DUF. Det handler om krig
og fred. Det kører for fedt!
Internationale udvalg: Der er stablet en Knudepunkt-tur på benene. Det bliver for
vildt. Der er også lavet en tur til MCM Comic Con i London. Der bliver også arbejdet
på en brætspilstur til Essen – der bliver samarbejdet med Dragon Legion. Der er også
en Dragon Legion tur til november.
Det grønne råd: De inviterer til Kolding til 5. november for at mødes med Samrådet.
UDDAK: Er ved at finde arrangører til forskellige arrangementer som Krigslive,
Sommerskole, Forum osv. Der er også blevet givet penge til førstehjælpskurser, og
afholdt 1, og det næste er planlagt.
Strategiudvalget: Har haft møder om strategi, som munder ud i workshop i dag.
FU: Der bliver redegjort for FUs arbejde siden sidste møde.
SEK: Generalsekretæren beretter om sekretariatets arbejde siden sidste møde.

GF-blokken

Vi skal til Herning. Generalsekretæren beretter om den udvalgte lokation til
generalforsamlingen.

Generalsekretæren åbner mødet og lægger an til en god og produktiv dag.

Forretningsordenen:
Punkt 7: 14 skal ændres til 20 dage.
Punkt 9: Ændr tekst, således, at Redaktionsudvalget skal redegøre for ændringer på
opfordring i stedet for per automatik.
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Punkt 17: Ændr det sidste komma til et ”eller”
Må der være børn til generalforsamlingen: Ja, men de er kun velkommen i mødesalen,
hvis de er med som delegerede for en forening.
Forretningsordenen med ændringer er vedtaget
Den Glemte Legion agerer bar til generalforsamlingen. Alle er glade.
Tryghedsværter:
SEK agerer tryghedsværter til generalforsamlingen.
Tema:
SEK foreslår, at temaet er ”Udvikling af børn og unge”.
Der er ingen indsigelser.
Eva vil lave en introduktion til hovedbestyrelsen som et online-tilbud inden GF.
Noah laver et formøde for Aarhus/Midtjylland, hvor de gennemgår programmet for
GF. Han opfordrer til, at de andre regioner gør det samme.
Jacob laver en arbejdsgruppe sammen med Oksen og Markus, hvor de finder og
vejleder dirigenter og finder åbningstaler.
Godkendelse af
sikkerhedsguide
Økonomisk status og
status på strategien +
plan for resten af 2022

Godkendelse af
kommissorie for Det
Internationale Udvalg
Strategien 2023-2024
inkl pauser
Bifrostpuljen

Den bliver præsenteret og snakket om.
Sekretariatet satser på at have en færdig version senest oktober.
Generalsekretæren giver en økonomisk status.
Der bliver redegjort for den nuværende strategi med hvor langt vi er nået med den.
Planen for strategiarbejdet resten af året vil være:
Samle 2 netværk (friluftsråds aktive og folkeoplysningsmedlemmer) til temadag med
samrådet i november.
Arrangere kurset Level-up (vil blive faciliteret af sekretariatet)
Fortsætte arbejdet med at hjælpe og opstarte børneaktiviteter via Naturkriger
projektet.
Fed Fact Fredag skal skrive om de nye Bifrost-plakater.
Kommissoriet er vedtaget
Der blev lavet workshop med Morten Pedersen fra Strategiudvalget, som tager
resultaterne med videre til Strategiudvalget, som laver et udkast til en strategi til
HOB4
Ansøgninger:
Modul Monsterdragt bliver ikke sendt videre til bevilling.
Warhammer i Sverige bliver ikke sendt videre til bevilling.
De andre ansøgninger (Smykkeværksted, Børne- og forældre aftener, Close Quater
Carnage, Lånevåben) modtager den fulde bevilling. Det bliver i alt: 16.947,5 kr
Warhammer i Sverige bliver sendt videre til Det Internationale Udvalg med en positiv
anbefaling. Owen CC’er udvalget i feedbacken.
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Ændringer til
Bifrostpuljen

Det vedtages, at vi bibeholder den nuværende model for, hvordan vi forvalter
Bifrostpuljen, men at vi i fremtidige diskussioner cutter dem af tidligere.
Omformuleret prioritering til ”projekter med blivende værdi for foreningen”.
Vedtaget
Ændringsforslag 3 vedtaget.
Under prioritering:
-Projekter der arrangeres i foreninger der ikke har modtaget støtte tidligere i
puljeåret.
Ændres til:
-Projekter der arrangeres i foreninger der ikke har modtaget støtte inden for det sidste
år

Foreningsbesøg –
Wonder Studio

Hovedbestyrelsen vises rundt på lokationen Wonderland, hvor der fortælles om
kampen med at lave et nedlagt mejeri om til en sej aktivitets lokation.

Bifrostpriserne

Jubilæumsordenen vedtaget, men den kører på separate indstillinger og ikke på
baggrund af andre priser, som ellers foreslået.
Æresprisen Den Gyldne XXXX bliver også vedtaget. Navnet findes senere.
Ændring til årets bifald er vedtaget.
Nuværende formulering:
Årets Bifald uddeles på baggrund af følgende kriterier, hvor det tilstræbes, at
modtageren opfylder flest muligt:
• Man har været med til at skabe sammenhold og fremskridt i vores brede,
fælles miljø: Sammenhold forstås som alt fra samarbejde mellem foreninger,
udvikling af koncepter og/eller landsdækkende aktiviteter. Fremskridt forstås
både som nytænkning og forbedring af forhold i miljøet.
• Man har været aktiv inden for de sidste fem år: Det er ikke et krav, at
modtageren har været aktiv samtlige fem år, men at den/de aktiviteter, Årets
Bifald uddeles på baggrund af, er foregået inden for de sidste fem år.
• Modtagerne behøver ikke være medlem af en af Bifrosts lokalforeninger.

Ændres til:

Årets Bifald tildeles en eller flere personer, som inden for de sidste fem år har været
en stor drivkraft i et projekt eller tiltag, der har skabt tydelig fremskridt og
sammenhold i vores fælles miljø. Sammenhold forstås både som samarbejde mellem
foreninger, udvikling af koncepter og/eller landsdækkende aktiviteter. Fremskridt
forstås både som nytænkning og forbedring af forhold i miljøet.
Det er ikke et krav, at modtageren af årets Bifald er aktiv længere eller har været aktiv
konstant i de fem år.
Afslutning af møde

Generalsekretæren lukker mødet.
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