Referat af Bifrost repræsentantskabsmøde 4
11/10/2019 – 13/10/2019
Dirigent: René Bokær
Referent: Martin Sinding
Præsentation af ændringsforslag til kompetencedokumentet
Oksen og Malene præsenterer deres ønske om at ændre i kompetencedokumentet. De
har selv stillet ændringsforslag og ændringsforslag til ændringsforslag. De åbner også op
for at man indtil lørdag den 12/10 klokken 12:00 kan komme med ændringsforslag.
Yderligere præsentere Oksen og Malene en mere formel procedure for hvordan Bifrost
fremsætter ændringsforslag til både dokumenter og bilag i Bifrost regi. Denne proces kan
også bruges til at stille ændringsforslag til ændringsforslag og dets formål er at
professionalisere den proces hvorved Bifrost ændrer på alle deres dokumenter til både
REP-møder og generalforsamlingen.
Oksen og Malene har også tilføjet to eksempler på ændringsforslag til ændringsforslag
således at repræsentantskabet kan lærer processen i praksis.
Malene og Oksen vil gerne oprette uddannelses-og aktivitetsudvalget, til at stå for alle
aktiviteter i Bifrost-regi (Sommerskolen, Forum, Knudepunkt, Level-Up). De vil gerne
strukturer den proces hvorved Bifrost planlægger deres aktiviteter og hvordan de
udvælger deres arrangører.
Krigslive arrangører 2020/2021 orientering
Generalsekretæren præsenterer arrangørerne for Krigslive 16 og deres umiddelbare
tanker om hvad de vil med scenariet.
Paul og Michael erklærer sig inhabile i diskussionen om arrangørernes budgetoverslag.
Arrangørerne af Krigslive 16 godkendes.
Der åbnes op for debat om Bifrost holdning til uforudsete udgifter i budgettet og hvad
der skal ske med overskuddet fra Bifrost projekter som Krigslive og lign.
Fremtidige budgetter skal indeholde en budgetpost for uforudsete udgifter og der skal tages stilling til hvad
der skal ske med overskuddet.
Der informeres om de tre ansøgere der gerne vil afholde Krigslive i 2021 og Krigslive
deltagernes ønske om bedre tid til at arrangerer Krigslive og information om næste
Krigslive i god tid.
Rum på Ungdomsøen
Generalsekretæren informerer om Ungdomsøens tilbud om at Bifrost kan få et rum på
ungdomsøen.
Lauenborg og Paul melder sig til at arbejde videre med rummet.
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GF praktisk orientering
Generalsekretæren informerer om de praktiske informationer vedrørende
generalforsamlingen i november.
GF-forretningsorden
Den opdaterede forretningsorden præsenteres for repræsentantskabet.
Dirigenterne skal informeres om at de skal agere mere upartisk til generalforsamlingen.
Punkt 9: Parentesen fjernes
Punkt 11 – i: Lodtrækning ændres så det afgøres ved terningeslag med D20 terning i
stedet.
Punkt 14: Der tilføjes ordet ”delegerede”. Det tilføjes at mistillidserklæringer kan
afleveres hos mødesekretariatet eller dirigenterne, yderligere kan det rejses i salen. Det
tilføjes at det også kræver 5 delegerede at kræve en tillidsafstemning.
GF-proces
Generalsekretæren holder et oplæg om processen for hvordan Bifrost skal gå fra paraply
til landsorganisation
Forum arrangører 2020
Klara Rotvig og Christinna Beeken fremlægger deres vision for Forum 2020 som
hovedarrangører.
Hovedarrangørerne godkendes af repræsentantskabet.
Ændringsforslag til kompetencedokumentet – beslutninger
Note: () angiver hvilket ændringsforslag der behandles
Ændringsforslag 1: forslaget vedtages
Ændringsforslag 2: er formalia og rettes automatisk.
Ændringsforslag 3: Forslaget vedtages
Ændringsforslag til ændringsforslag 1 (4): Forslaget vedtages, da det er ren formalia
Ændringsforslag 4: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 5: Trækkes tilbage og et nyt ændringsforslag fremsættes. Det nye
ændringsforslag vedtages.
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Ændringsforslag 6: Trækkes tilbage og et nyt ændringsforslag fremsættes. Det nye
ændringsforslag vedtages.
Ændringsforslag 7A: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 7B: Forslaget vedtages
Ændringsforslag til Ændringsforslag 2A (8): Trækkes tilbage og et nyt ændringsforslag
fremsættes. Det nye ændringsforslag til ændringsforslag (8) vedtages.
Ændringsforslag til ændringsforslag 2B (8): Forslaget vedtages.
Ændringsforslag 8: Forslaget er vedtaget.
Ændringsforslag til ændringsforslag 3 (9): Ændringsforslaget til ændringsforslaget, ændres
til ”Det kræves at de udvalgte arrangører tager aktiv stilling til Bifrosts tryghedsguides”.
Ændringsforslaget til ændringsforslag (9) vedtages
Ændringsforslag 9: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 10: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 11: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 12A: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 12B: Forslaget vedtages
Ændringsforslag 13: Forslaget vedtages og formuleres lige som andre opslag.
Oksen tager ansvaret for at skrive de vedtaget ændringer ind i kompetancedokumentet.
DCR-opdatering
Formanden giver en opdatering på fremskridtene med Dansk Center for Rollespil (DCR)
Vedtægtsændringer
Næstformanden fremsætter forslag til vedtægtsændringer som repræsentantskabet skal
beslutte hvorvidt de ønsker at bringe dem videre til generalforsamlingen.
Vedtægtsændring 1: Forslaget bringes videre til generalforsamlingen
Vedtægtsændring 2: Forslaget bringes videre til generalforsamlingen
Næstformanden sørger for at fører forslagene til vedtægtsændringer videre til
generalforsamlingen.
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Afrapportering fra Level-up weekenden
Level-up weekenden foregik første weekend I september, hvor der blev lavet 4 weekend
kurser i Fondsøgning, Sikkerhed, Crafting og Bestyrelsesarbejde. (det 5. spor om
naturvejledning blev aflyst grundet for få deltagere)
Der præsenteres deltagere feedback, hvor det kan konkluderes at deltagerne har været
utrolig glade, og alle ville anbefale kurset til deres venner.
Økonomien ser ud til at give ca. 8.000 kr. i vores overskud. (projektet var støttet med
19.000 kr. fra Bifrost)
Der var 29 købte billetter til arrangementet. Hvor der var 23 fremmødte deltagere.
Level-up vil blive genopsat i 2020 i 4. kvartal, så der laves introduktion og reklame på
Forum i september.
NaturVild
Der gives update om projektet, som handler om at få sat samarbejder op mellem
foreningerne og klubber og SFO’er, om at lave aktivitet.
Vi får svar fra NordeaFonden i december/januar.
Bifrostpuljen
Ansøgning: Fenris - ”Virtuel spillebord byggeprojekt” – 4.896,95
Inhabilitet: Joan
Går videre til bevilling: Ja
Ansøgning: Føniks - Byg selv fængelskit – 5.000
Inhabilitet: Joan, Mandrup, Brunshøj og Malene
Går videre til bevilling: Ja
Ansøgning: Rollespilsfabrikken - ”Lagerplads til projektfælleskab” - 5.000
Inhabilitet: Paul, Nissen, Michael, Carina, Owen
Går videre til bevilling: Ja
Ansøgning: Mythodea Danmark - ”Kalder Kalder” – 3.980
Inhabilitet: Ingen
Går videre til bevilling: Ja
Ansøgning: Pathfinders Guild – ”Lejrliv Of Doom +3” – 4.959,5
Inhabilitet: Mandrup, Joan, Malene
Går videre til bevilling: Ja
Ansøgning: Elysion - ”Hersker Sagaen” – 3.798
Inhabilitet: Ingen
Går videre til bevilling: Ja
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Ansøgninger bevilges:
Ansøgning: Fenris - ”Virtuel spillebord byggeprojekt” - 4896,95 kr.
Ansøgning: Føniks - Byg selv fængelskit – 3527 kr.
Ansøgning: Rollespilsfabrikken - ”Lagerplads til projektfælleskab” – 3527 kr.
Ansøgning: Mythodea Danmark - ”Kalder Kalder” 1590 kr.
Ansøgning: Pathfinders Guild – ”Lejrliv Of Doom +3” 4959,50 kr.
Ansøgning: Elysion - ”Hersker Sagaen” 3798 kr.
Budgetsnak i ideologisk plan
Generalsekretæren præsenterer Bifrosts budget for 2020. Repræsentantskabet får
mulighed for at fremsætte ønsker for fremtidige budgetter som forretningsudvalget kan
tage til efterretning.
Fremtidige ønsker
- Folkemødet skal på budgettet
- Pension skal skrives ind i Bifrosts ansættelseskontrakter og pengene skal i budgettet
- Flere penge til lønmidler
- Der skal lægges penge i opsparingen igen
- Kontingentet skal forhøjes
- Holde den forhøjede løn til to supersoldater
- Opkvalificering af ansatte i Bifrost., supersoldater, repræsentantskabet og
forretningsudvalget
- Opstartsbeløb til DCR
DUF-Delegeretmøde
Der udvælges delegerede til DUF’s kommende delegeretmøde.
Jannick, Owen og Lauenborg tager afsted til DUF’s delegeretmøde som delegerede for
Bifrost.
René og Susanne tager afsted som observatører. Sammen med Oksen, Berner, Jonas og
Jakob som besidder tillidsposter i DUF
Martin og Maja er i reserve hvis nogen bliver syge.
Evaluering
Forkvinden evaluerer på året der er gået i Bifrost med repræsentantskabet.
Ønsker til næste års repræsentantskab
Der ønskes flere arbejdsmøder
Flere rum på lokationerne til repræsentantskabsmøderne
Bibehold fast arbejdsplads til repræsentantskabets medlemmer på kontoret.
Michael vil gerne med på DUF besøg
Bifrost
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N
Tlf. 27 96 61 52
info@landsforeningenbifrost.dk
www.landsforeningenbifrost.dk

Side 5 af 6

Optimer udvekslingspuljen
Ønske om mindre/ingen hård sprut til repræsentantskabsmøder
Mere åbne arbejdsgrupper
Send kompetencedokumentet til de nye repræsentanter efter generalforsamlingen
God læringsproces.
Geek-pride som Bifrost aktivitet
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