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Forretningsudvalgsmøde 15/02-2019 kl 17.30-21.00 med spisning 
 

Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Maja, Jacob, Susanne, Carina, Oksen, Rene, Jonas 

Referent: Oksen 
Dirigent: Jacob 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 
 

Opgaver fra sidst 
Alle er udført, udover kontakt til Joan ang. Prisuddelings komiteen. 

 
Godkendelse af nye foreninger 

Ingen nye foreninger at godkende. Der er dog nye medlemmer på vej. 
 

Opdatering om DUF – Jonas  
Det går godt, og Bifrost får sat sit præg på fællesskabet. 

DUF skal have en ny strategi, og vi skal gerne være med til at forme den. 
Lokalforeningspuljen er oppe og køre, og vi har flere LKF’er der har haft brug 

af den. 
 

DUF strategi – Berners mail 
FU giver fuldt mandat, til næstformanden og den ansatte, til at videreføre den 

foreslåede strategi, med de ændringer næstformanden har fået af FU.  
 

FU’s indvendinger til DUF politik er:  
Kommuner skal leve op til foreningsloven – folkeoplysningsudvalget osv.  

Ros: Bibeholde kurser og intern rådgivning 
Huske de små foreninger i DUF  

 
René på kursus 

Det er enstemmigt besluttet af FU, at generalsekretæren skal på kursus i 
ledelsesopkvalificering. 

Det er besluttet at udvide arbejdsplanen for 2019 med 9.500, og pengene til 
opkvalificering tages fra arbejdsplanen. 

 
Digitalprofil af Bifrost – Karina 

Udkast til strategi for SoMe og hjemmeside er godkendt af FU, og Karina 
præsenterer det færdige arbejde på FU-møde 1. April. 

 
Husleje og Frokost 

De første fire måneders frokostomkostninger i 2019 tages fra kontorhold. 
Opgave: Komme med forslag til budgetændringer der kan præsenteres for 

REP under REP2. 
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Behandling af ansøgninger til udvalgene  
Charles Bo Nielsen (Fabrikken) og Lise Rasmussen (Føniks) er begge valgt til det 
internationale udvalg. 

 
Der mangler en person til udvekslingsudvalget, der bliver lavet opslag internt 

REP. 
 

Formanden i samarbejde med REP repræsentanten, sørger for at finde folk til 
Bifrost puljen. 

 
 

Fastaval, Bifrosts tilstedeværelse 
Joan laver en Bifrost mobil-opladningsstation. 

 
Arrangering af REP møde – Hvilke rammer skal laves om? 

Det har ikke været muligt at finde en lokation i nærheden af København, der 
lever op til REP’s krav. 

 
Derfor har FU besluttet at REP2 afholdes på pilegården/rollespilsfabrikken i 

Brønshøj, overnatning forsøges at arrangeres privat. 
 

Forum, ny arrangørgruppe? 
Uffe får mandat til at gå videre med Forum ’19 i Aalborg. 

 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 

Rekruterings Arbejdsgruppe (ABG) – Ny forening i KBH, Slurk er blevet hevet 
ind, Rogue Traders (figurspillere) er også i støbeskeen. Ny forening i 

Taastrup. 
Sikkerheds ABG – Ikke sket noget, Mikael tager fat i de forskellige. 

Socialt ansvar ABG – Der er ikke sket noget. 
Internationalt gruppe– Kontakt til polakker om konferencen i polen, Sverige-
piraterne har de sat i udbud til LKF’erne, de har allerede fået henvendelser. 

UDD ABG – Holder møde 16.2.19. 
DUF Ans. ABG – Har modtaget 5 LKF’eres materiale til DUF ansøgningen. 

Funding – Der er ikke sket noget. 
Strategi – Der er ikke sket noget. 

Politik – Intet at sige, vi skal punke folk. 
 

Opgaver til næste gang 
Nedsæt/opstart af pris-komiteen (Formanden) 

Opstart af det internationale udvalg (Oksen) 
Opdatering af kompetence – Navne/forening (Oksen) 

Oplæg til REP om udvekslingsudvalg, samt opstart (Jacob) 
Opdatering af kompetencedokument – Navne/forening (Jacob) 

Kontakt Joan ang. Bifrost deltagelse i Fastaval (Formanden) 
Svare Forumgruppen ift. FU’s beslutning. (Jacob) 

Svar til SUPER16 (Jacob) 
Budget/frokost-forslag. (Oksen) 
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SUPER16 – Ansøgning om penge 

De meddeles, at selvom vi synes det er et enormt fedt projekt, har Bifrost 
desværre ikke økonomien til at støtte det på nuværende tidspunkt. 

 
Vi vil til gengæld gerne se det færdige projekt.  

 
Eventuelt 

 Næste FU møde prioriteres: 
DUF relateret kommunikation 
Opdatering på MUS-samtaler 

Økonomisk opdatering fra A Week  
 


