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Referat til Hovedbestyrelsesmøde 3 d. 14-16 august 2020 
 
Formalia: 
Valg af dirigent og referent: sekretariatet – enstemmigt. 
Tilstede fra HOB: Jakob Schultze, Jannick Vagnkilde, Frederik Nissen, Jonathan 
Owen West, Nikolaj Storgaard Oksen, Malene Kolle, Noah Lynge Adkins 
(suppleant), Maja Løvbakke og Rasmus Deur, (Troels Palm søndag). 
Tilstede fra SEK: René Bokær og Cæcilie Olsson 
 
Update fra FU: 

• Vi har optaget 5 nye foreninger, nu er vi 67 foreninger under 

landsforeningen. 

• Vi har fået en Bifrost flyer, lavet af den tidligere supersoldat Martin. 

• Vi har fået to nye supersoldater, Mikkel Bidstrup og Ingrid Kaaber. 

• Vi har godkendt en ansøgning til Friluftsrådet om adgang og færdsel i 

naturen, som vi får svar på i næste måned. 

• Vi har fået godkendt ansøgningen fra DUF ”til kamp for fællesskabet” – 

rollespilskamp til institutioner. 

• Jakob Schultze har besøgt Hareskoven i februar til GF, Martin Sinding har 

besøgt Elysion GF, Rene har besøgt Babylon og Epos elevforening samen 

med Malene Kolle.  

• Vi har fået forlænget projektet i Palæstina til 2021 pga. Corona.  

• Der er afskedsreception for DUFs nuværende generalsekretær d.28/08, 

hvis nogen vil med. 

 
Bifrostpuljen:  

• 1 ansøgning på 4134 kr.  

-  Nordsjællands rollespillere vil gerne renovere deres skurvogn og har 

ansøgt om puljen til vedligeholdelse og indkøb af nyt tagpap.  
       Ansøgningen er enstemmigt godkendt. 

Ændring af stemmeprocedurer: 
Der stemmes om 4 forslag: 
1) Vi skifter over til kun at bruge konsensusmodellen (der stemmes om 
alle valgmuligheder og den med flest får går igennem)  
2) Vi stemmer om mest vidt gående, men hvis blot en begære ønske om 
konsensus afstemning, så skiftes der til konsensusmodellen.  
3) Vi stemmer om mest vidt gående, men inden kan der stemmes om 
hvilken stemme model der ønskes (kun mest vidtgående eller konsensus)  
 
Hovedbestyrelsen beslutter at bruge forslag 2, med forkvinden som 
udslagsgivende stemme.  
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Struktur til delegeretmøde: 
 

Ansvarlig: Jacob Schultze  
 
Pakke A 
De delegerede udsendes som repræsentanter for Bifrost og varetager, samt 
formidler Bifrosts holdninger og interesser.  
 
Når de delegerede skal stemme, går de igennem en prioriteringsliste:  

1) Stemmer ud fra Bifrosts holdninger.  
2) Stemmer ud fra Bifrosts alliancer og samarbejdspartnere.  

 
Såfremt ingen af disse prioriteringer, er relevante for en afstemning, beslutter de 
delegerede internt selv hvad de vil stemme, i enighed. I tilfælde af uenighed, vil 
de delgerede stemme blankt.  
 
Der vil her være en delegationsleder, der kan bestemme hvad de delegerede skal 
stemme, såfremt der ikke er mulighed for en demokratisk proces.  
 
Ulempe:  
- Giver en person meget magt. 
- De delegerede kan føle sig ligegyldige under afstemningerne.  
 
Fordele:  
- De delegerede bestemmer selv hvor meget forberedelse de vil ligge i det eller 
om de hellere vil fokusere på det sociale/netværks aspekt.  
- Bifrost er sikker på at de delegerede stemmer ud fra organisationens interesser 
og ikke ud fra egne interesser.  
 
Pakke B 
De delegerede udsendes som repræsentanter for Bifrost og varetager, samt 
formidler Bifrosts holdninger og interesser.  
 
Når de delegerede skal stemme, går de igennem en prioriteringsliste:  

1) Stemmer ud fra Bifrosts holdninger.  
2) Stemmer ud fra Bifrosts alliancer og samarbejdspartnere.  

 
Såfremt ingen af disse prioriteringer, er relevante for en afstemning, beslutter de 
delegerede internt selv hvad de vil stemme, i enighed. I tilfælde af uenighed, vil 
de delegerede stemme blankt.  
 
Der vil være en delegationskonsulent, som rådgiver de delegerede ud fra de to 
ovennævnte prioriteringer.  
 
Ulempe:  
- Der vil komme et stort krav til forberedelse og opgaver inden delegeretmødet.  
- De delegerede skal sætte sig ind i det politiske spil i DUF og kan ikke selv vælge.  



 

Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk Side 3 af 7 

 
Fordele: 
- Flere kan føle sig inkluderet og som en del af projektet.  
De indstillede delegerede vil blive fremlagt til Hob 3, hvorefter Hob vil stemme 
om de indstillede personer til at blive Bifrosts delegerede.  
 
Formøder 
Pakke A: Minimum 2 formøder.  
Pakke B: Minimum 4 formøder. 
 
Til disse formøder, vil der blive gennemgået dagsordenen til DUF’s 
delegeretmøde. 
 
I Pakke B vil der blive yderligere gennemgået hvad Bifrost har besluttet af 
holdninger, samt hvad der er sket  til DUF’s delegeretmøde de sidste par år og 
hvad DUF har af holdninger. I Pakke A vil dette blive gennemgået til dem, der 
ønsker at vide det og hvis det er relevant for DUF’s dagordenen.  
 
På formøderne træffes der også beslutninger omkring samarbejde med andre 
organisationer og indgåelse af alliancer.  
 
De Delegerede 
Som delegeret, er det vedkommendes ansvar at opsøge viden om DUF og om 
Bifrost.  
 
Udvælgelse af de Delegerede  
Det Politiske Udvalg indstiller de delegerede udfra et åbent call blandt biforst 
medlemmer. Delegationslederen vil blive indstillet af FU. 
 
 
I Pakke B, skal den delegerede have den fulde indsigt i hvad DUF og Bifrost har 
besluttet af relevante holdninger og være med til møder i mellem formøderne, 
hvor der vil blive snakket om aftaler med alliancer. 
 
I Pakke A, er det den delgeredes eget valg om vedkommende vil fokusere på det 
politiske strategiske spil eller om vedkommende i højere grad vil fokusere på at 
promovere Bifrost og skabe positive relationer med de øvrige organisationer.  
 
Derfor er den delegerede forpligtiget til at deltage til formøderne og være 
opsøgende i sit arbejde.  
 
Delegationslederen/-konsulenten.  
Delegationslederen/-konsulentens rolle bliver at varetage kontakten med de 
øvrige delegationsledere og udlicitere opgaver til de resterende delegerede. 
 
Det er vedkommendes ansvar at have det fulde overblik over alle relevante 
beslutninger, der er truffet i både Bifrost og DUF, samt have overblik over det 
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politiske spil, der er til DUF’s delegeretmøde. Det er også vigtigt at kende til 
DUF’s struktur og vide hvordan DUF træffer beslutninger. 
 
 
 
Der besluttes pakke A, i følgende form:  
Pakke A 
De delegerede udsendes som repræsentanter for Bifrost og varetager, samt 
formidler Bifrosts holdninger og interesser.  
 
Når de delegerede skal stemme, går de igennem en prioriteringsliste:  

1) Stemmer ud fra Bifrosts holdninger.  
2) Stemmer ud fra Bifrosts alliancer og samarbejdspartnere.  

 
Såfremt ingen af disse prioriteringer, er relevante for en afstemning, beslutter de 
delegerede internt selv hvad de vil stemme, ved simpelt flertal hvor 
delegationslederens stemme er afgørende ved stemmelighed.  
 
Der vil her være en delegationsleder, der kan bestemme hvad de delegerede skal 
stemme, såfremt der ikke er mulighed for en demokratisk proces.  
 
Udvælgelse af de Delegerede  
Det Politiske Udvalg indstiller de delegerede udfra et åbent call blandt biforst 
medlemmer. Delegationslederen vil blive indstillet af FU. 

 
 

 

Krav til Bifrosts lokalforeninger 

Ansvarlig: Maja 

 
Vi har løbende fået flere og flere optagelseskrav til foreninger der tilslutter sig Bifrostfællesskabet 
efterhånden som Generalforsamlingen, DUF eller Hovedbestyrelsen/ Repræsentantskabet har 
sat krav. Løbende er lokalforeningerne blevet anbefalet at opdatere deres vedtægter hvis de ikke 
stemmer overens med kravene. Dog har der aldrig blevet deciderede krav eller været nogen 
sanktioner mod lokalforeninger der allerede er en del af Bifrost, der ikke har opdateret deres 
vedtægter. Nye lokalforeninger der ikke lever op til kravene er enten blevet afvist, eller fået en 
betinget optagelse, med krav om at relevante vedtægtsparagraffer bliver ændret ved 
førstkommende generalforsamling.  
 
Nuværende krav til lokalforeningerne: 
1. At man har et formål og aktiviteter der falder inden for Bifrosts formål 
Dette har vi endnu ikke oplevet at nogen af vores lokalforeninger ikke overholder.  
 
2. Betaler kontingent 
Har lokalforeninger ikke betalt kontingent, kan de ikke søge Bifrostpuljen, deltage som delegerede på 
generalforsamlingen eller deltage i events hvor Bifrost dækker udgifter (såsom Knudepunktsturen). Har foreningen 
efter gentagne rykkere ikke betalt bliver de kontaktet. Derudover gælder vores forsikring teknisk ikke for 
lokalforeninger der ikke har betalt kontingent. Har man kontingent er det er krav fra DUF at det skal være 
betalt i det år man ansøger for. 
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3. Demokratiske vedtægter. 
Dette har vi endnu ikke oplevet at nogen af vores lokalforeninger ikke overholder. Dog er der nye foreninger er 
optaget med med betingelse om at ændre paragraffer der ikke opfylder dette. Dette er et krav fra DUF. 
 

 
4. Opløsningsparagraf der donerer eventuelle likviditeten til en frivilligt lignende formål 
Dette har vi endnu ikke oplevet at nogen af vores lokalforeninger ikke overholder. Dog er der nye foreninger er 
optaget med med betingelse om at ændre paragraffer der ikke opfylder dette. Dette er et krav fra DUF. 

 
5. Fulde medlemsrettigheder 

o Medlemmer fra 16 år og opefter har mulighed for at stille til alle tillidsposter 
uden at blive repræsenteret af en værge. 

o Alle i foreningen der betaler medlemskab (uanset hvilket medlemskab) har 
mulighed for at stemme på GF og mulighed for at stille op til bestyrelsen - evt 
via værge hvis medlemmet er ungt) 

Dette er der flere af vores nuværende lokalforeninger der ikke overholder og der er nye foreninger er optaget med 
med betingelse om at ændre paragraffer der ikke opfylder dette. Kravet fra DUF startede i 2017 grundet DUF 
krav til foreninger og blev revideret igen i 2018. Med de nuværende regler kan vi godt tælle en lokal forening der 
ikke har fulde medlemsrettigheder med, men kun de medlemmer der har fulde rettigheder (fx. Har kun 
medlemmer over 18 stemmeret og ret til stille op til tillidsposter, gælder kun medlemmer over 18).  
 
Forretningsudvalget har haft diskuteret hvorvidt vi synes der bør gøres en større indsats for at 
lokalforeningerne følger optagelseskravene. Vi går ind for en god dialog med lokalforeningerne 
(nye som gamle) og villighed til at gå på kompromis, når det giver mening. Vi vil dog gerne 
indstille til en god dialog med Hovedbestyrelsen om der er et ønske om at sanktioner over for 
lokalforeninger der ikke overholder kravene eller ikke har overholdt de betingelser de er blevet 
optaget med.  
 
Dette kunne være: 
Samme eller lignende begrænsninger som hvis lokalforeningen ikke betalte kontingent 
Pålæggelse af gebyrer (for kontingentopkrævninger) 
Tvungen udmeldelse 

 
Begrænsningen lige nu er at vi kun har vedtægter fra nyere foreninger og foreninger der har sendt 
DUF-ansøgning. Dette betyder at vi ikke har et overblik over hvor mange foreninger dette kunne 
ramme og det vil kræve en stor indsat fra Sekretariatet at starte med at indsamle dem.  

 
Historisk oversigt 
 
Krav til lokalforeninger (før 2009) 

• Betaler kontingent 

• Deler aktiviteter med LR/LLR/Bifrost som bedømt af GF/FU 

• Har demokratiske vedtægter 

 

Krav til lokalforeninger (fra 2009 til 2017) 

 
• Betaler kontingent 

• Deler formål og aktiviteter der hører under Bifrosts formål som vurderet af 
forretningsudvalget 

• Har demokratiske vedtægter. (Der er valg minimum hver fjerde år til alle tillidsposter) 
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• Har en opløsningsparagraf der donerer eventuelle likviditeten til en frivilligt lignende 
formål 

 

Krav til nye lokalforeninger (fra 2017 og frem) 

 
• Betaler kontingent 

• Deler formål og aktiviteter der hører under Bifrosts formål som vurderet af 
forretningsudvalget 

• Har demokratiske vedtægter. (Der er valg minimum hver fjerde år til alle tillidsposter) 

• Har en opløsningsparagraf der donerer eventuelle likviditeten til en frivilligt lignende 
formål 

• Fulde medlemsrettigheder 
o Medlemmer fra 16 år og opefter har mulighed for at stille til alle tillidsposter 

uden at blive repræsenteret af en værge. 

 
Gamle lokalforeninger er anbefalet at opdatere deres vedtægter så medlemmer fra 16 år og 
opefter har fulde medlemsrettigheder 

 
Krav til nye lokalforeninger (fra 2018 og frem) 

 
• Betaler kontingent 

• Deler formål og aktiviteter der hører under Bifrosts formål som vurderet af 
forretningsudvalget 

• Har demokratiske vedtægter. (Der er valg minimum hver fjerde år til alle tillidsposter) 

• Har en opløsningsparagraf der donerer eventuelle likviditeten til en frivilligt lignende 
formål 

• Fulde medlemsrettigheder 
o Medlemmer fra 16 år og opefter har mulighed for at stille til alle tillidsposter 

uden at blive repræsenteret af en værge. 
o Alle i foreningen der betaler medlemskab (uanset hvilket medlemskab) har 

mulighed for at stemme på GF og mulighed for at stille op til bestyrelsen - evt 
via værge hvis medlemmet er ungt) 

 
Gamle lokalforeninger er anbefalet at opdatere deres vedtægter så medlemmer har fulde 
medlemsrettigheder. 

 
 

 
 
 

Forretningsudvalget har haft diskuteret hvorvidt vi synes der bør gøres en større indsats for at 
lokalforeningerne følger optagelseskravene. Vi går ind for en god dialog med lokalforeningerne 
(nye som gamle) og villighed til at gå på kompromis, når det giver mening. Vi vil dog gerne 
indstille til en god dialog med Hovedbestyrelsen om der er et ønske om at sanktioner over for 
lokalforeninger der ikke overholder kravene eller ikke har overholdt de betingelser de er blevet 
optaget med.  
 
Dette kunne være: 
Samme eller lignende begrænsninger som hvis lokalforeningen ikke betalte kontingent 
Pålæggelse af gebyrer (for kontingentopkrævninger) 
Tvungen udmeldelse 
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Begrænsningen lige nu er at vi kun har vedtægter fra nyere foreninger og foreninger der har sendt 
DUF-ansøgning. Dette betyder at vi ikke har et overblik over hvor mange foreninger dette kunne 
ramme og det vil kræve en stor indsat fra Sekretariatet at starte med at indsamle dem.  

 
 
 
Forkvinden ønsker at høre hvor Hovedbestyrelsen står ved at indføre krav for 
alle Bifrosts foreninger om fulde medlemsrettigheder og de andre 
optagelseskrav som er pt., så FU kan arbejde videre og formulere et forslag til 
HOB 4 og generalforsamlingen.  
- Hovedbestyrelsen er for 
 
Eller om der skal indføres sanktioner/hæmningsmuligheder for lokalforeninger 
som ikke overholder Bifrosts krav om fulde medlemsrettigheder og omkring 
indsendelse af DUF ansøgningen.  

- Hovedbestyrelsen er for 
 

Om foreninger vil kunne smides ud hvis de ikke overholder kravene.  
- Hovedbestyrelsen er for. 

 
Workshop om Metode 
Maja Løvbakke (forkvinden) præsentere det foreløbige resultat fra Strategi 
arbejdsgruppen. Og laver en workshop for at arbejde i dybden med metoden.  
Arbejdet med Formåls paragraffen skubbes til næste møde.  
 
Naturformidlings workshop og update på projektet ”Helt ude i skoven”  
Cæcilie Olsson fra Bifrosts projekt Helt ude i skoven, fører Hovedbestyrelsen 
gennem et forkortet skovvogter kursus, og giver samtidig en update om hvilke 
resultater projektet har opnået, og hvilke aktiviteter projektet har udviklet.  
Hovedbestyrelsen er yderst tilfreds med resultaterne.  
 
 
Valg af delegeret til DUF delegerede møde 2020.  
Jacob Schulze bliver valgt som delegationsleder, men vil være der i kraft af sin 
udvalgspost i DUF.  
 
De delegerede fra Bifrost: Noah Adkins, Jonathan Owen Vesth, Jannick Vangkilde 
Observatørerne: Michael Lauenborg og René Bokær 
Suppleant: Maja Løvbakke 
Der vælges suppleant da der er tvivl om hvor vidt vi vil have 3 eller 4 delegerede 
pladser, plus i tilfælde af sygdom.  


