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Forretningsudvalgsmøde 13/03-2020 kl 17.30-21.00 med spisning 
 
Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Jacob, Maja, Michael og Bjørn. Fra Sekretariatet René 
Referent: René 
Dirigent: Jacob 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Det er godkendt efter nogle småopgaver. 

 
Workshop om Roller 
Udskudt til næste gang 
 
Opgaver fra sidst 
Fremsæt et ændringsforslag om at indfører arbejdsgruppernes medlemmer i 
kompetencedokumentet (Oksen vs. Jacob) 
- rykkes til næste gang 
 
Afvikle gamle ansøgninger til udvekslingsudvalget (Michael) 
- grundet sygdom er det ikke blevet færdigt.  
 
Ændre datoen på HOB 4 (SEK) 
- vedtages på mødet i dag 
 
Ansvarlig for at checke ind med udvalgene (specielt det internationale udvalg) 
(Bjørn) 
- Der aflyses pt. alle planlagte ture (tur til Solmukohta og Island) Derudover 
aflyses også Palæstinaturen til Fastaval.  
 
Forbered liste over foreninger der er indmeldt i Bifrost med klausuler og tjekke 
op på om de har ændret deres vedtægter (SEK) 
- Rykkes til næste gang 
 
Opret event for arbejdsdagen i april-maj (Maja) 
Arbejdsdagen er aflyst, og der skal planlægges et nyt event.  
 
Godkendelse af nye foreninger 
Den Glemte Legion – Foreningen godkendes som lokalforening, dog med 
forbehold om at sikre at alle kan stille op til alle bestyrelsesposter inden 1 år. I 
henhold til DUF’s retningslinjer omkring emnet.  
 
Epos Elevforening – Forening er godkendt som lokalforening. 

 
Beslutning omkring dato for Hob 4 
Forretningsudvalgets stadfæster beslutningen om at mødet ændres til d. 2-4 
oktober.  



 

Bifrost 
Esromgade 15 1, 1. sal. 2200 KBH K 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk 

 
Procedure omkring Corona udmeldelser 
Der ønskes for formandskabets side et mandat fra resten af forretningsudvalget 
til at stå for udmeldinger til lokalforeningerne omkring emnet.  
- Mandatet er godkendt.  

 
Feedback på Bifrost Folderen 
Der ønskes at FU ser layoutet inden den sendes til print.  
SEK indhenter nogle tilbud på layout.  

 
FU’s holdning til Delegeret diskussionen 
FU kommer med ændringer til dokumentet, men opretholder at der er 2 
muligheder som HOB skal tage stilling til.  
 
Økonomi til Foreningskalas 
Det besluttes af Bifrost kan betale for op til 5 deltagere med transport. Skulle der 
være større efterspørgelse, så er det det politiske udvalg som vælger de 5.  
 
Strategi for Foreninger, der ikke opfylder kravene om 
fuldemedlemsrettigheder 
- FU ønsker at der tages dialog med de foreninger som ikke har 
fuldemedlemsrettigheder.  
 
Arbejdsgrupperne i kompetencedokumentet 
- Rykkes til næste møde 
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
- Rykkes til næste møde.  

 
Opdatering omkring Milsim-sagen 
- Der er indledt et samarbejde med Friluftsrådets direktør om at snakke med 
Forsvarets Ejendoms Styrelse, der afventes på svar fra Formanden i Friluftrådet, 
da han har en stor viden om hvordan Forsvaret håndteres bedst.  
 
Opgaver til næste gang 
Bilag til HOB 2 om medlemskontingenter (Michael) 
 
Infopunkt om optagelseskrav til nye medlemmer til HOB 2 (Maja) 
 
Lav liste over hvad der skal inkluderes i forkvindens beretning til revisoren 
(Maja) 
 
Status fra DCR (Maja) 
 
Opret event for arbejdsdagen i april-maj (Maja) 
 
Opdatere dokumentet om Bifrost på delegeretmøde (Jacob og Oksen) 
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Fremsæt et ændringsforslag om at indfører arbejdsgruppernes medlemmer i 
kompetencedokumentet (Oksen vs. Jacob) 
 
Forbered liste over foreninger der er indmeldt i Bifrost med klausuler og tjekke 
op på om de har ændret deres vedtægter (SEK) 
 
Eventuelt 


