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FU referat – 07. december 2022 
 

Tilstedeværende: Fraværende: 
Eva 
Jonathan 
Morten 
Nikolaj 
Victoria  

 

SEK: 
René 

 
 
Programpunkter 

Programpunkt Referat 
Valg af referent og 
dirigent 

René skriver referat & Jonathan er dirigent. 

Opgaver fra sidst Jonathan - Sikre at der har været svar til alle ansøgere til DUF-delegeretmøde    
- Done 
SEK – lab post på intern facebookgruppe, om hovedbestyrelsens opgaver til 
GF.   
- Done 
 

Godkendelse af referat 
fra GF 

FU godkender og underskriver referatet. 

Velkommen til FU og 
forventningsafstemning 

Der ønskes at der vælges dirigent hver gang, som er ansvarlig for mødeledelsen, 
og evt. holder talerækken, skulle det være nødvendigt.  
 
Fysisk – så afholdes møderne enten i Odense eller i KBH.  
Ved valg om KBH, så kan de lægges i forbindelse med Victorias møder i DUFs 
initiativudvalg.  
Der er mulighed for at holde 1-2 weekend (2 dage) seminarer/møder. 
Kravet er at holde minimum 8 møder om året, men der forventes at blive holdt 
ca. 10.  
 

Opdatering til FU 
omkring DUF-strategi 
(Lukket punkt) 

Lukket punkt - Der vendes DUF punkter  

Samarbejdsaftale med 
Admins for 
Facebookgruppen 
Danske Rollespillere 

Til hovedbestyrelsesmøde 4, blev det besluttet at skulle være en samarbejdsaftale 
med de frivillige admins for facebookgruppen Danske Rollespillere. Dette 
udspringer I at der har været misforståelser blandt medlemmer af gruppen, om 
hvorvidt de frivillige udtaler sig på Bifrost vegne (dette skyldes især Bifrost 
logoet i gruppens billede) 
 
FU har følgende tanker til en mulig samarbejdsaftale: 
 
Samarbejdsaftalen skal udformes sammen med repræsentanter fra admin-
gruppen.  
 
Punkter som skal udfyldes: 
- Danske rollespillere er sit egen arrangørgruppen, men vælges af FU, 
udskiftning.  
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- Klarlagt ansvar  
- Tekst i introen, at udtalelser ikke er på vegne af Bifrost 
- Forventning til hvad vi kan kræve af hinanden 
- De kommunikere tydeligt at hvis man vil i kontakt med Bifrost i 
uoverensstemmelser. 
- Anerkende de frivillige og hvor fedt det er at det er vokset ud af 
frivilligmiljøet.  
- Invitere med til udvalgs middag. (Som FU ser afholdt i 2023 for at samle og 
sige tak til de frivillige i arbejdsgrupper og udvalg) 
- Evaluere efter 1 år. 

Optagelser af nye 
foreninger 

Cosplay Youth  
- Foreningen optages 
 
Østerskov Alicorns  
- Foreningen optages 
 

Klagesag fra GF Vi har stillet nogle uddybende spørgsmål som vi pt. Ikke har fået svar på.  
Derfor udsættes punktet til næste FU møde.  
 

Dagsorden til HOB 1 FU ønsker følgende punkter 
- Evt. UDDAKs ønske om mere budget 
- Forventningsafstemning – intern og ekstern - Forpersonskab 
- Get to know eachother- characterark - Forpersonskab 
- Underholdnings blok – det usjove udvalg 
- Opdateringer fra FU, HOB, SEK 
- Intro til DUF - Oksen 
- Fokuspunkter til strategi - Forpersonskab 
            - intro til fokuspunkts-arbejdsgrupper  
- Valg til regionskontakter - SEK 
- Bifrostpuljen – Deur 
- Arbejdsblok – strategi – Forpersonskab 
- Budget 2023 – intro og hvad kan der rykkes med - René 
- Evaluering af GF – Oksen 
- Behandling af klagesag om personsag - SEK 
 
Fredagspunkt – Introvert punkt - Eva 
Fredagspunkt – Brætspil – Jonathan, Victoria 
 
 

Beslutning om 
udskydelse af optagelse 
til udvalg til FU-møde i 
januar 

FU beslutter af udskyde beslutning af optagelse af udvalg til januar, så 
medlemmerne har en længere frist til at melde sig på. 

Lukket punkt Lukket punkt 
 

Mødedatoer Online møde d. 3 januar kl. 19  
D. 16 februar kl. 18.30 I Kbh 
D. 14 marts kl. 18 i Odense 
 

Opgaver til næste gang Står ud for punkterne i HOB 1 
 
Morten – tager KP henvendelsen videre til UDDAK. 
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Evt. Vi har fået en henvendelse fra Knudepunktsarrangørerne, om støtter 
midler fra Ukraine og budget. Henvendelsen sendes videre til UDDAK  

 


