
 
 
 

 
Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk Side 1 af 6 
www.landsforeningenbifrost.dk 

HOB 1 referat – 27 - 29. januar 2023 
 

Tilstedeværende: Fraværende: 
Nickolaj 
Morten 
Ingrid 
Eva 
Jonathan  
Victoria 
Anne 
Markus 
John 
Christian Nørgaard 
Frede 
Alberte 
Christian Mikkelsen 
Maya 
Mathias 
Tobias 
 

Cæcilie 
Freja  

SEK: 
René, Owen, Anders & Johannes 

 
 
Programpunkter 
 
Lørdag 

Programpunkt Referat 
Mødestart, Morgensang 
og Formalia + 
forretningsorden 

Der blev sunget Store Bededagens fejde med MAGT.  
 
Generalsekretæren gennemgår formalia, så alle er med på, hvordan vi holder 
møde sammen, så det kører ”nemt og smooth”.  
 
Forretningsordenen bliver kort præsenteret.  
Forretningsordenen er vedtaget.  
 

Forventningsafstemning Der bliver lavet en workshop, hvor folk skal lave post-its med, hvad der skal til 
for, at de kan have optimale mødeforhold til hovedbestyrelsesmøderne.  
 
Der bliver opsummeret fra tavlen med post-its: 

• Overhold taletid 
• Ikke gentage 
• Ikke snakke med sidemanden under debatter 
• Tør at tage konflikter 
• Hvis man oplever en situation som ubehagelig, så konfronter det 
• Vær opmærksom på lydniveauet 
• Masser af vand og sunde snacks 
• Respekter hinandens tid 
• Respekter at folk har forskellige baggrunde som de snakker ud fra 
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• Der skal være tid til debatter og dialogen 
• Der må gerne faldes ros, når folk laver seje ting 
• Der skal være en sober tone  
• Gør det klart for folk, hvem man snakker for (lokalforeningen, FU, 

HOB osv) 
• Hav fokus på ikke at køre ud ad en tangent 

 
Forslag til grobundsregler fra Forpersonskabet: 

• Vi lytter til hinanden med ønsket om at forstå, særligt når vi er uenige 
• Vi snakker ordnet og fokuserer på emnet frem for personen 
• Vi tager os af os selv, så vi kan tage os af hinanden 
• Vi har et fortroligt rum og loyalitet til hinanden 

 
Opdatering fra FU, SEK 
og udvalg 

FU giver en status på deres arbejde siden GF. 
 
Generalsekretæren giver en status på sekretariatets arbejde siden GF.  
 
Det Internationale Udvalg beretter om, at de ekstraordinært har lagt en plan.  
Der kommer til at være 4-5 samarbejder med Dragon Legion.  
Der skal laves en tur til en con i Finland 
En tur til con i Paris 
Måske noget samarbejde med Nordcon i Sverige 
Besøg hos Games Workshop  
Besøg hos Essen Spiel 
 
Det Politiske Udvalg 
De har været til DUF Delegeretmøde 
 
UDDAK 
Har holdt møde og alt går godt! Der kommer mere senere.  
 
Ingrid og FIR er blevet inviteret til talks hos DUF og andre. Hun prædiker vores 
metode og det bliver taget vel imod.  
 
Morten appellerer til, at der fortsat bliver sendt folk ud til generalforsamlinger, 
da det er en god måde at gøre Bifrost synlig.  
 
Eva meddeler, at Bifrost er blevet inviteret med til oplæg på Ungdomsøen.  
 
Markus fortæller, at Dragon Legion og European Solidarity Corps leder efter 
frivillige. Dragon Legion er i gang med at ekspandere og vil gerne fortsætte med 
at arbejde sammen med Danmark og Bifrost.  
 
Anders giver en status på nogle af de fede ting, der foregår mere internationalt.  
 

Intro og valg til 
regionskontakter 

Christian Nørgaard beretter om formålet med og visionerne for 
regionskontakterne.  
 
Det foreslås, at Region København også dækker over Bornholm, ligesom det 
gør i virkeligheden. Det vil blive opdateret på hjemmesiden.  
 
Valg af regionskontakter: 
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Region Hovedstaden: Ingrid Kaaber Pors 
Region Sjælland: Maya Hindsberg 
Region Syd – Fyn: Morten Pedersen 
Region Syd – Jylland: Frede Simonsen 
Region Midt: Anne Johansen 
Region Nord: Christian Nørgaard 
 
Regionskontakterne og Owen bliver skrevet ind på Kontakt-siden på 
hjemmesiden.  
 

Intro til DUF Nickolaj Oksen fortæller i redegørende detaljer om DUF og vores samarbejde 
med dem.  
 

How to DUF-ansøgning Generalsekretæren gennemgår, hvad vi skal bruge for at lave den årlige DUF-
ansøgning og tager imod inputs.  
 

- Der skal tilføjes pointen med minimum 3 måneders medlemskab 
ved medlemskaber, som ikke er årsbaseret.  

- Når vi spørger ind til foreningens alder, skal der understreges, 
hvornår det tælles fra.  
 

Fokuspunkter til 
strategien 

Forpersonskabet præsenterer en workshop, hvor folk har muligheden for at 
putte vinkler og temaer på, hvordan der skal arbejdes med strategien.  
 
Workshoppens resultater blev gennemgået og der blev uddelt 
fokuspunkter/arbejdsopgaver med ansvarspersoner.  
 

Underholdningsblok  Det ”usjove” udvalg præsenterer og afvikler en hæsblæsende musikquiz, som 
blev vundet af Emohjørningerne.  
 

Behandling af klage om 
FU beslutning - 
personsag  

Næstformanden gennemgår overordnet beslutningens grundlag på baggrund af 
sin rolle i FU, da beslutningen blev taget.  
 
3 hovedbestyrelsesmedlemmer erklærer sig selv inhabile i snakken og forlader 
mødelokalet.  
 
Der bliver stillet opklarende spørgsmål til FU angående redegørelsen.  
 
3 hovedbestyrelsesmedlemmer forlader mødelokalet inden diskussionsdelen af 
eget ønske. Der er 10 hovedbestyrelsesmedlemmer tilbage.  
 
Der bliver vurderet, at processen for sagens behandling har været meget 
eksemplarisk og der er stor ros til det FU, som har taget beslutningen, for den 
effektive og inkluderende proces i en sag, som har været svær og tung at 
behandle.  
 
Det bliver vedtaget, at klagen ikke får medhold.  
 

Budget 2023 Generalsekretæren gennemgår budgettets ændringer siden Generalforsamlingen, 
da Bifrost har modtaget en større bevilling fra Nordea-fonden.  
 

UDDAK økonomisk 
forespørgsel 

Morten gennemgår forespørgslen fra UDDAK.  
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Beslutningsforslag: 
B1: 
Vi hæver tilskuddet til UDDAK i 2023 med 96.000 kroner. Således får 
sommerskolen sin ekstrabevilling på 75.000 kroner og vi sætter Level-up 
weekenden til 78.000 kroner. 
 
B2:  
Vi hæver tilskuddet til UDDAK i 2023 med 75.000 kroner. Sommerskolen får 
sin ekstrabevilling på 75.000 kroner og Level-up weekenden får 57.000 kroner at 
arrangere for.  
 
B3:  
Vi hæver tilskuddet til UDDAK i 2023 med 43.000 kroner. Sommerskolen får 
sin ekstrabevilling på 75.000 kroner og Level-up weekenden fastholdes på 
25.000 kroner.  
 
B4: 
Vi øger ikke tilskuddet til UDDAK i 2023. Sommerskolen fastholder sin 
bevilling og må se hvad de kan lave af sommerskole, hvis muligt. Level-up 
weekend fastholdes på 25.000 kroner.  
 
Det vedtages, at vi går med løsningsforslag B3.  
 

Evaluering af GF Lokationen: 
- Århus eller København ønskes. Det skal helst være nemt tilgængeligt.  
- Det ønskes, at det sociale ikke deles for meget op.  
- Det var rart med nogle gode stole.  
- Det er rart, når akustikken spiller.  
- Det må gerne være et intimt mødelokale, så man ikke sidder for langt 

fra hinanden.  
- Lækkert at der var faciliteret udendørstid 
- Værelserne og sengene var gode, hvilket er værdsat.  
- Projektoren skal kunne læses fra hele salen.  
- Samme lokation som i 2022 ønskes BESTEMT IKKE.  

Transport: 
- Der er delte meninger om, hvorvidt Bifrost skal dække for medlemmers 

rejseudgifter. Det gør det mere åbent, men er også meget 
omkostningstungt.  

- Det foreslås eventuelt, at der bliver arrangeret busser, som kører fra de 
større byer.  

Tidsplan: 
- Nogen synes det var lidt langt, kedeligt og ligegyldigt.  
- De lange pauser lagde også op til god refleksion og overvejelser. 

Gæstetaler: 
- Det var megafedt. 
- Det er validerende, at der kommer nogen udefra og fortæller om hvor 

nice vi er.  
- Der må gerne være noget læring i det.  
- Vedkommende skal være relevant og velforberedt.  
- Det er ikke et krav, men det vil være nice! 

Skal der være en talerstol?: 
- Det hjælper med fokusset fra salen.  
- Der argumenteres for, at talerstole appellerer til envejskommunikation.  
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- Der tales for en mælkekasse, da det er billigere og bedre.  
- Der klargøres, at mange ikke kommer til at turde at sige noget, hvis de 

skal stille sig op på en talerstol.  
 

 
Søndag 

Programpunkt Referat 
Mødestart og Morgensang Der blev sunget den folkekære klassiker: Epic Rap Battles of History - 

Rasputin vs. Stalin.  
Beslutning om 
omkategorisering 

Nickolaj beretter om hvad det betyder, hvis vi søger om omkategorisering 
og lægger valget op til den samlede HOB.  
 
Det er enstemmigt vedtaget, at Bifrost søger om omkategorisering i 
DUFs tilskudssystem.   
 

Bifrostpuljen  
Projekt Forening Ansøgt 

beløb 
The Nexus Realm scenografi Fantasiverdenen 5.000 kr.  
Vampire: The Ambitious. Rollespilsforeningen 

Føniks 
3.600 kr.  

Hjælp! Vores Stager er tørre, 
kedelige og knækker 

Jean Le Fiers Folk 4.956 kr.  

3D Nerf-Musketer Rollespilsfabrikken 5.000 kr. 
Juniorrollespil Sydfyn - 
Vatnuakampagnen 

Skovens Herskere 5.000 kr. 

Ansøgt i alt  23.556 kr. 
Penge i første uddelingsrunde  14.000 kr. 
Tilbage i puljen efter første 
uddelings runde 

 30.125 kr. 

 
The Nexus Realm scenografi 

- Projektet er lukket ned, og ansøgningen frafalder derfor.  
Vampire: The Ambitious 

- Føniks har fået bevilling inden for et år, og falder derfor i 
prioritering. 

- Ansøgningen er godt skrevet.  
- Ansøgningen går videre til bevillingsrunden. 

Hjælp! Vores Stager er tørre, kedelige og knækker 
- Der stilles spørgsmålstegn ved den metode, som projektet vil 

benytte til at fikse gamle stager. 
- Det vurderes dog, at den anden del af projektet, der handler om at 

bygge nye stager i foreningen er prisværdigt.  
- Ansøgningen går videre til bevillingsrunden.  

3D Nerf-Musketer 
- Det roses, at der skal bruges 3D-printere i miljøet 
- Det roses, at projektet går til fastholdelse af en bestemt målgruppe. 
- Det roses, at projektet også støtter foreningens almene aktiviteter 
- Ansøgningen går videre til bevillingsrunden.  

Juniorrollespil Sydfyn - Vatnuakampagnen  
- Det pointeres at foreningen er ung og derfor vil nyde godt af 

støtte.  
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- Det ytres, at ansøgningen passer perfekt til Bifrostpuljens formål.  
- Pengene går til en generel forstærkning af foreningen og har en 

god blivende værdi.  
- Det skal specificeres, at eventuelt overskydende støtte skal gå til 

låneudstyr eller andet med en lige så blivende værdi.  
- Ansøgningen går videre til bevillingsrunden.  

 
Bevilling: 
Vampire: The Ambitious: 2.000 
Hjælp! Vores Stager er tørre, kedelige og knækker: 3.000 
3D Nerf-Musketer: 4.000 
Juniorrollespil Sydfyn – Vatnuakampagnen: 5.000 
I alt: 14.000 
 

Fokuspunkter til strategien Fokuspunkterne bliver skrevet sammen og forklaret.  
 

Afslutning af møde Forpersonskabet takker for en fantastisk weekend og lukker mødet.  
 

 


