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Forretningsudvalgsmøde 04/05-2020 kl 17.30-21.00 med spisning 
 
Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Troels Barkholt, René Bokær, Martin Sinding, Maja Løvbakke, 
Jacob Schulze, Michael Lauenborg, Bjørn Westh 
Referent: Martin Sinding 
Dirigent: René Bokær 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet godkendes automatisk idet at der ikke er nogle indvendinger til 
referatet 
 
Opgaver fra sidst 
 
Hvad planlægger det internationale udvalg - gjort 
 
Der skal skrives til medlemsforeningerne om hvilke tiltag de tager under Corona-
krisen - gjort 
 
Undersøg mulighederne for at HOB 2 (i en eller anden forstand) bliver afholdt 
virtuelt – Gjort 
 
Udmelding om HOB 2 i cyberspace til resten af hovedbestyrelsen – gjort 
 
Bilag til HOB 2 om medlemskontingenter – er gjort, men mangler layout 
 
Infopunkt om optagelseskrav til nye medlemmer til HOB 2 – udsættes til HOB 3 
 
Lav liste over hvad der skal inkluderes i forkvindens beretning til revisoren - 
Gjort 

 
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
 
UDDAK - Troels giver en opdatering fra UDDAK om de forskellige arrangementer 
som udvalget styre. Arrangørerne for de enkelte arrangementer bestemmer selv 
hvornår de aflyse og UDDAK vil så vidt muligt blande sig udenom. 
 
International – Udvalget budgettere ovenpå aflysningen af knudepunkt og er på 
udkig efter et andet internationalt arrangement. 
 
Strategi – Intet nyt at melde 
 
Politisk – Holder øje med Coronakrisen, men ellers intet nyt. 
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Medlemspleje – Har snakket med foreninger der er forvirret over hvad man må 
og ikke må i disse tider. Udvalget laver en slagplan og snakker med de påvirkede 
foreninger. 
 
Priskomité – Har rekrutteret et nyt medlem til komiteen (Ann Christensen) og 
arbejder mod at gøre nomineringsskemaet offentligt i løbet af ugen. 
 
Opdatering fra SEK 
Der gives en opdatering fra sekretariatet om diverse projekter og 
arbejdsopgaver der arbejdes på i disse dage. 
 
Økonomisk Status 
Generalsekretæren giver en opdatering på landsforeningens økonomi. 
 
Wonder Studio  
Wonder Studios har spurgt Bifrost om de vil lægge ud for nogle forskellige ting 
angående renovering af deres nye location Wonderland. Wonder Studios vil 
refundere pengene når de får dem tilbagebetalt fra deres fond, som er 
bagudrettet med deres udbetalinger.  
Der stemmes for og Bifrost lægger derved ud for pengene som Wonder Studios 
ønsker. 
 
Corona-opdatering 
 
Udmeldinger  
Bifrosts opdaterede anbefalinger skal være klar til når regeringen kommer med 
den store udmelding om hvad der sker når der er pressekonference den 10. maj 
René skal snakke med DUF og kulturministeriet om hvordan man bedst muligt 
genåbne foreningslivet. 
Forkvinden forbereder et opslag der kommer ud efter pressemødet den 10. maj 
 
Nødpuljen 
Alle lokalforeninger har fået information vedrørende DUF nødpuljen og hvordan 
man søger den. 
 
Godkendelse af tematisk Initiativ Støtte  
René fremlægger projektet i samarbejde med Ungdoms Ringen der skal blande 
idræt og rollespil gennem en slags DM i rollespilskamp for børn i hele Danmark. 
Projektgruppen planlægger at søge DUF initiativ støtten. 
Forretningsudvalget stemmer for og projektgruppen arbejder videre med 
ansøgningen. 
 
Generalforsamlings lokation 
René fremlægger om lokationen til generalforsamlingen i 2020 og præsentere to 
muligheder. En folkeskole, Danhostel Århus City eller et andet Hostel i Århus lidt 
længere væk. Hver lokation har deres egne fordele og ulemper. 
Forretningsudvalget giver udtryk for at rykke videre med Hostel Århus og for at 
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sekretariatet bruge lidt flere penge for at sikre det som lokation for 
generalforsamlingen 2020.  
 

 
Ansøgning til Priskomite 
Ann Christensen har ansøgt om at komme med i priskomiteen.  Ansøgningen 
godkendes af forretningsudvalget. 
 
FR – Puljen  
Friluftsrådet har godkendt et budget fra Helt Ude i Skoven der lader projektet 
fortsætte ind til oktober 2020. Derudover bruges der nogle penge på at lave 
opkvalificerende naturkurser på centrale events i løbet af året som Level-Up, 
Forum og også det næste hovedbestyrelsesmøde. 
Der gives også en opdatering på hvilke nye projekter der arbejdes på og som 
søger friluftsrådets pulje. 
 
Opgaver til næste gang 
 
Undersøg mulighederne for et fælles medlemssystem – SEK 
 
Lav et udspil til at besøge nye forpersoner og kasserer for at oplærer dem i DUF-
ansøgningen – SEK & Jacob 
 
Komme med et udspil til hvordan Bifrost skal håndtere at låne penge og lægge ud 
for penge til lokalforeninger – Maja 
 
Lav en nørdeversion af statens coronaretningslinjer – SEK 
 
Corana udmelding efter pressemødet den 10. maj - Formandsskabet 
 
Eventuelt 
  
Bifrost er blevet kontaktet af en italiensk rollespilsforening gennem 
dragonlegion. De vil gerne samarbejde om en ansøgning til EU det skal finansiere 
et projekt om minigames. 


