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Referat af Forretningsudvalgsmøde 18/12-2019  
 

Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Bjørn, Jacob, Michael, Oksen (skype) og René 
Referent: René 
Dirigent: Jacob 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 

 
Opgaver fra sidst 
Alle opgaver er løst.  
 
Færdiggørelse af Workshop 
Rykkes til næste møde 
 
Økonomisk Status  
Økonomien gennemgås.  
Note til senere på året: Der skal tages stilling om hvorvidt der forsat skal 
være transportrefusion til generalforsamlingen.  
 
Opdatering fra delegeretmødet 
Mødet gik rigtig godt. En af vores lokalforeninger vandt årets ungdomspris.  
Vi fik valgt Jonas Zimsen ind i styrelsen.  
Og vores delegerede havde nogle gode debatter og en sjov tur.  
Vi var 8 delegerede. 

 
Ansøgninger Til Udvalg 
Folk der valgt til følgende udvalg 
Uddannelses- og aktivitetsudvalg: Malene Kolle Rasmussen, Troels Barkholt-
Spangsbo, Nikolaj Oksen 
Strategiudvalg: Jimmy Bjerg, Anders Berner 
Politiskudvalg: Jacob Kronby Schulze 
Internationaleudvalg: Charles Bo Nielsen 
Priskomiteen: Martin Sinding 
 
Der vedtages at udvalg der ikke er fyldt op, kan løbende opfyldes.  
HOB-medlemmerne i udvalgene informeres om hvem der er valgt, om at de 
skal tage kontakt til de valgte og invitere til det første møde, så der kan 
vælges en koordinator for udvalgene.  
 
Dagsorden til Hob 1 
Jacob vil gerne holde oplæg tipsreglerne/DUF ansøgningen 
Arbejdspunktsblok: Udvalgs kommissorier, Udvalgsarbejde 
Påklædning af HOB omkring medlemskontingentet  
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Bifrost på delegeret møde 
HOB sammen 
Teambuilding 
 
Politisk plan om udvalg i DUF.  
Der prioriteres om at få en plads i tipsudvalget og formandsposten i 
lokalforeningspuljen.  
Men der ønskes at få en plads i alle udvalg.  
I denne prioriteret rækkefølge: 

1. Tipsudvalget  
2. Lokalforeningspuljen 
3. Initiativstøtteudvalget 
4. Det internationale udvalg 

 
Lønforhandlinger  
Der er besluttet at give Forkvinden og Michael mandat til at gå 15.000 kr. 
udover den fastlagte ramme.  
(Det ses at pengene tages fra projektmidlers administrationsposter 
(Palæstinapartnerskabet først) de næste 3 år, hvis ikke pengene kan findes 
andre steder)  
 
Update fra SEK om året der gik 
Generalsekretæren giver en status på projekter i december og nogle planer 
for 2020. 

 
Opgaver til næste gang 
Punkter til næste møde – Krigslive og Færdiggørelse af workshop. 
SEK: Skal informere Hob folkene i udvalgene omkring de nye medlemmer. 
Den politiske arbejdsgruppe: Skal komme med en plan og ønske om økonomi. 
 
Eventuelt 
Generalsekretæren går på ferie i slut januar – det er godkendt af FU. Der skal 
dog sikres arbejdsopgaver i hans fravær.  
 
 

 
 


