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FU møde d. 18/05-2017 
Tilstede: Daniel, Carina, Jonas og Maja 
 
1.      Valg af referent 
 Referent: Maja 
 
2.      Godkendelse af referat fra sidste møde 
 FU-referat fra d. 12/4 2017: Rettet misforståelser og stavefejl. Godkendt 
 Referat fra d. 21-23/5 2017: Stavefejl rettet. Godkendt. 
 
 Referaterne er blevet sendt til René så han kan uploade dem. 
 
3.      Siden sidst 
 Strategiudviklingsmøde d. 17/05 2017: Maja, Daniel, Tora 

Palæstina project møde d. 16/05 2017: Carina 
Snakebite (MilSim) repræsentation d. 20-21/05 2017: Daniel 
Vejledning på DUF-ansøgning: Jonas 
MENA-møde d. 25/5 2017: Maja 
 

4.      Opgaver fra sidst 
Maja: skal skrive brødtekst på ledelsesberetningspunkter – Blev ikke gjort 
og ikke længere relevant. 
Kigge GDÅ ansøgning igennem inden René sender den – Fik aldrig af vide 
hvornår den var færdig og fik derfor ikke set den igennem. Ser gerne den 
nye version igennem hvis hun får en heads up.  
Daniel: Tager fat i René og finder ud af om der er penge i overskud til flere 
førstehjælpskurser - Nej 
Sørger for René skal finde ud af hvem der har nøgler (konsulter Joachim 
Dittman) og samle dem ind fra folk der ikke burde have dem dvs. folk der 
ikke er FU, Sekretariatet eller REP’ere og bifrostaktive der aktivt bruger 
sekretariatet. Samt kontakte Vagn for at få at få lavet en ekstra nøgle til 
Carina. Nej, men ikke længere relevant med ny nøgle. René og Daniel skal 
tage sig sammen om at få denne opgave gjort. 
Følger op med Jonas Hedegaard – Ja, Jonas Hedegaard havde ikke tid til at 
komme til REP-mødet, men han er spurgt om REP 3 
Følger op på Call fra KP-gruppen – Ja,men ikke godt nok. 
Opfordre Bifrost komitteen til at revidere budget - Ja 
Troel: Undersøger fundingmuligheder videre – Ikke tilstede, men det er et 
længere projekt 
René: Sende information om optagelse til Hobro Rollespilsforening – Ja? 
Sende ansøgning til DUF om GDÅ – Ja, men den skal revideres og 
genindsendes inden d. 22. maj. 

  
5.      Evaluering af Fastaval – Maja 
 Nomineringer til priser fungerer godt 
 Skærmen skal skubbes til side så det er mere åbent 
 Med bedre planlægning kan det blive godt. 
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 Vi vil gerne vende folk til at man altid kan finde Bifrost på Fastaval. 
Maja udarbejder et nyt erfaringsdokument og processen skal startes til 
REP3. 
Vi skal have en ekstra roll-up. 
Sørge for undertekster på BifrostTV.  
Sekretariatet skal pakke kasser med alt så vi er sikker på alt er samlet ind 
og kun skal hentes et sted. 
 

6.      Strategi Update – Maja  
Der blev holdt en konstruktivt møde. Der er referat i dropbox i Udvalg – 
Strategiudvalget. Der kommer et nyt møde i juni. 
 

7.      Rep 3 
FU har besluttet at indstille til en opsigelse af kontoret i Huset snarest 
muligt og den vil blive stemt om på REP 3. Der vil blive sat i gang med at 
finde en ny løsning gerne i et andet kulturhus, men vi vil ikke forjage 
løsningen og har allerede muligheder for midlertidig opbevaring. 
Opkvalificering:  Charles om frivillig ledelse. Jonas hører om det er muligt. 
Strategi afstemning. 
 
Vi tænker igennem til næste møde. 
 

8.      Bifrost med FN som DUF delegeret til New York 
FU vil gerne officielt indstille Jonas Simsen som repræsentant fra Bifrost. 
Der vil blive udarbejdet en indstilling. 
 

9.      Update på Palæstinaprojektet 
Den danske projektplan er blevet skudt en smule fordi potentielle 
deltagere alle sidder til eksamen. Der er brug for deltagere (der har 
skrevet et scenarie før og er 18-29 år) og der er stor brug for REPs hjælp 
til at prikke deltagere. Der er kraftigt brug for undervisere og mentorer, 
da Sommerskolen har samlet mange resurser – det kommer der også til at 
være brug for hjælp til. Der bliver meldt id på REP gruppe når Call’sne 
bliver sendt ud. 
 

10.  Opgaver til næste gang 
Daniel: Følger op på Call fra KP-gruppen – bedre. 
Snakker med Jonas Hedegård om REP 1 opkvalificering. 
Skriver officiel skriftligt til René om at vi forventer han denne gang 
(endnu en gang) kommer til at deltage og dato for næste FU. 
René: Genindsende GDÅ med rettelser. 
Jonas: Laver udkast til FN indstillingen for ham selv.  
Skrive til Charles om at holde oplæg på REP 3 om frivillig ledelse 
Maja: Udarbejder/opdaterer Fastaval erfaringsdokument. 
 

11.  Næste møde 
 Næste FU-møde onsdag d. 9. august kl 17:00. 
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 Der er inviteret til FU-hygge i Majas have d. 2. juni for dem der kan. 
 
12.  evt. 

Pressen er rigtig glade for os for tiden. For at være sikker på at der ikke er 
nogen der taler over sig, skal der sendes en påmindelse om at alle 
henvendelser fra journalister skal sendes direkte videre til 
Generalsekretæren.  
Der er taget en principbeslutning om at alle artikler hvor Bifrost indgår 
skal FU have til gennemgang og forbeholder ret til at ændre før det bliver 
offentliggjort. 

 
 


