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FU referat – 29. August 2022 
 

Tilstedeværende: Fraværende: 
Jacob 
Malene – deltager online 
Jonathan 
Victoria  

Nikolaj 
 

SEK: 
René 

 
 
Programpunkter 

Programpunkt Referat 
Formalia Sekretariatet tager referent  

Jacob er mødeleder 
Godkendelse af referat 
fra sidste møde 

Efter en fejl i datoen rettes, godkendes referatet.  

Opdatering fra udvalg 
arbejdsgrupper 

-Prisudvalget har lagt nomineringer op til årets priser.  
 
-Trivselsarbejdsgruppen melder at de arbejder på neurodiversitet, og de ønsker 30 
min til opdateringer på HOB4 
 
-Politisk udvalgt har holdt møde, hvor der er lagt plan om talepapir, politiske 
holdninger til DUF-delegeretmøde.  
 
-Det Internationale udvalg har søsat ture til Essen Spiel og Comic Con London 
 
- UDDAK – vi har søsat Karakterkompas workshoppen og fundet dato til level-
up. Der er afholdt 1 førstehjælpskursus, og der er planlagt 1 i København.  
Sommerskolens regnskab er færdig, og den endte med at koste ca. 36.000 i 
egenbetaling.  

Opgaver fra sidst Jacob - Skriv til Christian angående det internationale arbejde.   
- Done  

 
Malene – lave punktet om Bifrostpuljen til HOB mødet, Jonathan er cheerleader. 

- Done og afviklet 
 

Jacob – Ring til Boikens forældre og tak ja til arv.  
- Done og overlevering er sket på dags dato. 
 
Jacob – Skriv dokumentet med Bifrosts priser til, så det er mere klart udpenslet.  

- Done, præsenteret og godkendt.  
 
SEK – Ring til Østerskov med Jacobs kontaktinfo.  

- Done 
Opdatering fra SEK Opdateringen gives mundtlig.  

- I korte træk: Vi arbejder på en ny ansøgning til Nordea Fonden med 
projekttitlen ”’Fantastiske Fællesskaber”.  Anders er pt. På ferie indtil uge 36.  
Der er blevet afrapporteret for den Nordiske sommerskole, til de 2 fonde (NUBF 
og Clara Lachmann) 
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Opdatering fra DUF Punktet udsættes til næste møde 
Valg af delegeretleder 
til DUF 
delegeretmøde 

Indstillet fra politisk udvalg er Nikolaj Oksen 
- FU bakker opstillingen 

Proces for valg af 
delegerede 

Den nuværende proces opsummeres, og der skal laves et Open Call til delegeret.  

Post til Fantasydage Det besluttes ikke komme med en stand, da vores lokalforeninger er der med 
boder. 

Nyt 
kompetencedokument 

Jacob præsenterer sine tanker om ændringer: 
Planen er at lave en klarer definering af udvalg og arbejdsgrupper og deres 
kompetencer.  
Vil tilføje principper for beslutninger, indskrive hvordan medlemmer kan klage 
over deres behandling på bifrostpulje ansøgninger mm.  
 
Der ønskes at FU gerne vil være med at se det igennem inden det kommer til 
HOB. 

Evaluering af Hob 3 Der ønskes til fremtiden at der er program både lørdag og søndag, så længe 
mødet holdes ”centralt” (Wonder lokationen anses ikke som centalt) 
 
Det var super fedt at besøge lokationen og høre ambitionerne fra de frivillige, 
men det er vigtigt kun at have et ”distance besøg” om året.  
 
Der udtrykkes glæde over at der var afsat den korrekte mængde til de forskellige 
punkter.  

Fremtidige datoer for 
FU-møder 

Der aftales følgende datoer. 
d. 21 september 
d. 2 november 
 
Der sigtes efter at udsende dagsordner minimum 1 uge før.  

Opgaver til næste 
gang 

SEK/Oksen - Lav Open call til delegeret møde.  
 
René – Send Sommerskole tal til UDDAK.  
 
Jacob – Nyt kompetencedokument klar til FU’s gennemgang.  
 
SEK – Klargør Sebastian Boiken legat til prisvindere til Forum 

Eventuelt  
 


