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FU referat – 16. februar 2023 
 

Tilstedeværende: Fraværende: 
Eva 
Jonathan 
Morten 
Nikolaj - online 
Victoria  

 

SEK: 
René - online 

 
 
Programpunkter 

Programpunkt Referat 
Formalia René skriver referat og Jonathan styre dokumentet.  

 
Godkendelse af referat 
fra sidst 

Referatet januar mødet er godkendt.  
Der skal laves omskrivninger i referatet for 07-02-2023, så det godkendes på 
mail. 
 

Siden sidst Der er blevet sendt skriv til DUF omkring omkategorisering. 
 
Der er blevet svaret og snakket privat vedr. den personsag, som HOB 
behandlede til sit sidste møde.  
 
Vi er blevet inviteret til at deltage til et projekt mellem DUF og DR 
”ungdomssamling 2023”  
 
Vi er blevet inviteret til at deltage i et seminar i Polen med DUF, sammen med 
folk fra demokratihuset i Ukraine.  
 
Henvendelsen/klagen vedr. GF, har vi ikke hørt nærmere fra. Så sagen ses som 
lukket.  
 
Vi får besøg af DUF og Kulturministeren på mandag d. 20 februar.  
 
Vi er blevet kontaktet af lokalpolitiker Troels Christian Jakobsen om at sætte 
fokus på spil og dannelse i KBH 
 

Folkemødet Der forslås at sende en mindre tur til Folkemødet, da vi er blevet inviteret til 
flere debatter.  
Vi vil nok kunne deltage på nogle ungdomsture/muligheder.  
 
FU diskuterer om hvorvidt det er en god ide og om at sende arbejdet videre til 
politisk udvalg.  
Der snakkes om hvorvidt at man næste år, måske vil kunne samarbejde med 
Nordea Fonden om at være flagskib for dem.  
 
Der besluttes at afsætte økonomi til at sende 1 bil afsted., som sover på 
ungdomscampen.  
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Selve turen koordineres af Jonathan og med sparring fra Oksen. 
 

Indsupplering til 
Lokalforeningspuljen i 
DUF 

DUF har skrevet at der er 1 plads fri i udvalget for Lokalforeningspuljen.  
Deadline er d. 2 marts. 
 
Muligheden er sendt ud til HOB.  
 
FU vælger at prikke til Malene Kolle, som tidligere har siddet i initiativ støtten, 
for at høre om hun vil ansøge på vegne af Bifrost. 
 

Lokation for GF 2023 Det besluttes at sige til tilbuddet for Danhostel Ishøj Strand.  
Den ekstra finansiering vil findes i de nu frigivet penge fra UDDAK.  
 
Lokationen ligger i en ”storby”, og har gode lyse rummelige faciliteter.  
 

Evaluering af HOB 1 Startfornemmelsen var at mødet gik rigtig godt.  
Der var plads til både debat, alvorlige snakke og hygge.  
Og godt indspark fra ”det usjove udvalg”. 
 
Opmærksomhed til fremtidige møder: 
- Tydeliggøre de processer, som HOB skal i igennem. (Forpersonskabet og 
generalsekretæren må ikke få hukommelsestab samtidig) 
- Fortsæt med have plads til både roligt brætspil og ølhygge om aftenen. 
-Til næste HOB1 skal det gentages at have hele sekretariatet med.  
 

Snak om 
imagehåndtering  

FU tager en løs snak om hvordan håndtering af forskellige sager kan håndteres.  
Og især at der er en tydelig forskel på hvad, der handler om Imagebeslutninger 
for Bifrost, hvor der gives mandat til personer til er repræsentere Bifrost, og 
FU’s ret til trække i håndbremsen, under klausulen om at alle frivillige ikke kan 
vide alt, og hvad der er personsager om vores medlemmer, hvor der enten skal 
mægles eller sanktioneres.  
 
Det tages med videre, at der skal laves en procedure i kompetencedokumentet 
for når en instans trumfer en beslutning for en lavere instans.  
 

Henvendelse vedr. 
Facebookgruppen 
Danske Rollespillere og 
Bifrost 

Vi har modtaget en mail fra et bekymret medlem vedr. håndtering af posts inde 
på facebookgruppen Danske Rollespillere.  
Vi er blevet kontaktet, grundet at vores logo fremgår på siden.  
 
SEK vil gå videre med arbejdet med at lave en samarbejdsaftalen/disclaimer 
inde på siden.  
Bifrost støtter det gode initiativ som projektet er.  
Men fora’et er lavet af Bifrosts medlemmer, og er ikke et udtryk for Bifrosts 
samlede holdninger.  
 

Brainstorm til 
genvurdering af 
kompetencedokumentet 
med fokus på 
klageprocedure 

Noter til fremtidige ændringer: 
Indskrive stk. 5 under klage.  
Sagens dokumenter deles ikke direkte med hovedbestyrelsen, hvis der klages 
over FU’s beslutning/behandling i en personsag.  
Dog kan medlemmer af hovedbestyrelsen bede om aktindsigt.  
 
Det kan give mening at skrive på hjemmesiden, at ved henvendelser om 
personsager, gøres henvender opmærksom på at dokumenter kan tilgås af 
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sekretariatet, FU og HOB. 
 
Tankerne tages med når der skal holdes arbejdsdag om 
kompetencedokumentet. 
 

Mødedatoer Møde d. 14 marts  
Møde d. 14 april  
 

Opgaver til næste gang SEK – få lavet og opsat disclaimer inde på FB Danske Rollespillere. 
Jonathan – Besvar henvendelsen vedr. Danske Rollespillere 
Jonathan – organiser folkemødetur 
Oksen/René – Send indstilling til lokalforeningspuljen. 
Morten – Lave svar til Forum arrangører 
Morten – UDDAK referat 
Morten – FU referat for d..07 
Eva – samle op på henvendelser om public affairs og folkemøde 
Eva – Snakke med Alea omkring strømlining af tryghedsprocedure.  
 
Eva/Jonathan – finde datoer til møde med politiker i KBH 
 

 


