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Forretningsudvalgsmøde 26/06-2020 kl 17.30-19:30 Spisning efter 
 
Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Maja Toft Løvbakke, Jacob Kronby Schulze, Michael Lauenborg, 
Nickolaj Storgaard Oksen, Bjørn Hjorth Westh, René Bokær, Martin Sinding 
Referent: Martin Sinding 
Dirigent: René Bokær 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet fra sidst godkendes 
 
Opgaver fra sidst 
 
Undersøg mulighederne for et fælles medlemssystem – SEK –Processen er i gang 
 
Lav et udspil til at besøge nye forpersoner og kasserer for at oplærer dem i DUF-
ansøgningen – SEK & Jacob – det er ikke blevet undersøgt og vil nok først blive det 
efter sommerferien 
 
Komme med et udspil til hvordan Bifrost skal håndtere at låne penge og lægge ud for 
penge til lokalforeninger – Maja - det er ikke blevet undersøgt og vil nok først blive det 
efter sommerferien 
 
Lav en nørdeversion af statens coronaretningslinjer – SEK – lavet uden sjove billeder, 
men teksten er tilpasset til Bifrost aktiviteter 
 
Corana udmelding efter pressemødet den 10. maj – Maja Toft Løvbakke og Jacob 
Schultze (Formandsskabet) - Gjort 
 
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
 
Politiskudvalg: Det kommer en sommerpulje til at dække deltagerbetaling, som vi gerne 
vil dele med lokalforeningerne og en nødpulje til efteråret. Malene Kolle er blevet 
ressourceperson. 
 
Strategiudvalg: Intet nyt 
 
Priskomiteén: Er blevet fyldt og planlægger en mere aggressiv reklamestrategi. De prøver 
at nå 100 indstillinger. 
 
Internationalt udvalg: Burde overveje om de burde lægge lidt penge til siden til næste år. 
 
UDDAK: Forum kører stadig, men bliver måske rykket til senere på året grundet 
COVID-19 
 
Medlemspleje: Intet nyt 
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Workshop om Roller 
René Bokær (generelsekretæren) laver en workshop med forretningsudvalget omkring 
roller. 
 
Økonomisk Status 
René Bokær (generelsekretæren) fremlægger den økonomisk status. 
Det internatonale udvalg burde lægge alle de penge de ikke bruge på internationale 
aktiviteter i år til, siden til knudepunkt og andre aktiviteter næste år. 
 
Indmeldelse af nye foreninger  
 
A’kastin – Foreningen godkendes 
 
Blue & Gray American Civil War Reenactors of Denmark (BGACWRoD) – Foreningen 
godkendes med forbehold 
 
Wonderful People – der skal snakkes med foreningen om at enten rette eller definer 
begrebet “Aktive Medlemmer” så der sikres fulde medlemsrettigheder. Hvis Aktive 
medlemmer fjernes fra vedtægterne, så vil foreningen være godkendt. (Foreningen 
fjernede dette 5 dage efter mødet, og indsendte de nye vedtægter som bevis, og er derfor 
godkendt) 
 
Ansøgning til Priskomiteen  
Louise Amalie Juul har ansøgt om at være med priskomiteeén. Hun godkendes. 
 
Indstilling til international ungdomsdelegat 
Lukas Lunøe vil gerne stille op som internationalt ungdomsdelegat for verdensmålet 
ligestilling i DUF på vegne af Bifrost. Der stemmes for at Lukas kan indstilles på vegne 
af Bifrost. 
 
Corona status 
Bifrost følger nøje med i hvilke regler der gælder for aktiviteter hos vores lokalforeninger 
og giver løbende besked til alle vores lokalforeninger så de ved hvilke aktiviteter de kan 
køre. Der er også blevet sendt retningslinjer afsted omkring sommeraktiviteter til 
lokalforeningerne. 
 
Status på Initiativstøtten og Friluftrådet ansøgning  
Bifrost har ansøgt initiativstøtten om penge til projektet ”Til kamp for fællesskabet” hvor 
Bifrost har fået bevilligede penge. 
 
Vi har også ansøgt Friluftsrådets pulje i projektet ”Natur Vogtere” vi får først svar til 
september.  
 
Lokation til GF  
Sekretariatet præsentere den lokation som de har fundet til årets generalforsamling. 
 
Bifrost Flyeren  
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Forretningsudvalget præsenteres for den flyer som Martin Sinding (SEK) og Jacob 
Schultze (næstformanden) har arbejdet på.  
 
Der stemmes for at bestille 1000 flyers fra Vester Kopi 
 
 
 
Interesse tilkendegivelse til Ryomgaard 
Bifrost vil gerne lave en interessetilkendegivelse til Ryomgaard 
 
Plan for resten af året 
HOB 3 – 14.-16. august 
HOB 4 – 2.-4. oktober 
GF – 20.-22. november 
 
Opgaver til næste gang 
Find ud af hvem der har fået penge fra nødpuljen – SEK 
 
Snak med det internationale udvalg om deres budget -  
 
Få bestilt tryk af flyers - SEK 
 
Eventuelt 

  
 
 


