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Forretningsudvalgsmøde 19/08-2019 - Referat 
 

Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Maja, Jacob, Susanne, Nickolaj og René 
Referent: René 
Dirigent: Jacob 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referat er godkendt 

 
Opgaver fra sidst 
Susanne - Skrive projektaftale-dokument der kan gives til projekter, om 
hvilke regler der, er for projekter arrangører i Bifrost.  – Dette er gjort. 
Formandskabet – Smide DCR vedtægter op i Dropbox så FU kan læse dem 
nemt.   – Gøres efter mødet. 
Maja – Melder deadline videre om at nedsætte priskomite inden d. 1. juli. 
Overholdes deadline ikke, overtager forkvinden tovholderposten. – Maja har 
overtaget udvalget og består af følgende: Maja Løvbakke, Louise Hovits, 
Martin Lauenborg, Kristoffer Nyrup og Ida Thylstrup. 
SEK – Arbejde videre med de 2 ansættelsesdokumenter. – udskydes ubestemt 
Oksen – præsenterer evalueringen af folkemødet. – Afventer til næste møde 
 
 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
Udskydes til repræsentantskabsmødet d. 30. august. 
 
Indmeldelser af foreninger 
Det Danske Auxiliarkorps – Forening er godkendt 
Pathfinder Society Denmark – Foreningen er godkendt, dog med forbehold af 
at ændre i vedtægterne at alderen for stemmeret og møderet nedsættes fra 
15 år til alle (eller indsætter mulighed for værge under 16 år). 
Samt at fjerne kravet for hvor længe man skal være medlem før man får 
stemmeret og møderet.   
 
Status på Forum 
Det køre, og vil løbe af staben i samarbejde med frivillige fra TRoA og Jacob 
fra Bifrost.  
 
Budget revideringsforslag 
Der kigges på den økonomiske update, og laves justeringer på budgettet.  
 
Wonder Studio – lån af penge 
Susanne erklærer sig selv inhabil ved punktets start.  
FU sender forslaget videre til REP om at låne dem pengene 
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Punkter til Rep møde 
Opkvalificering – skriftlig meningsdanning – Susanne og Oksen 2 timer 
Beslutningspunkt om politiskplan for armbrøst – Jacob 
Forum Status - Jacob 
Siden sidst – Maja 
Sommerskolen – René  
Bifrostpuljen – Owen 
Status fra arbejdsgrupper – ALLE 
Arbejdsblok – ALLE 
Wonder Studio – Jacob og Dittmann 
Svømmehals tur  
Økonomisk status 
Føniks præsentation 
Præsentation af supersoldat 
Ændring af projektaftaler – indhentning af tilbud. 
 
Info om DUF’s styrelsesmedlem 
Jonas Zimsen genopstiller som Styrelsesmedlem til november, og Nickolaj 
Oksen stiller op som suppleant. 
Udfra ønsket af Bifrost kun opstiller en kandidat til Styrelsen.  
 
Projektaftaler 
Projektaftale skabelonen godkendes.  
 
Eventuelt 
Jacob forklarer om hvilken vej vi skal gå med armbrøste.  
Susanne nævner at siden sidst skal skrives fra marts og frem til næste rep 
møde. 
Vi var størstedelen af DUF’s pride parade, hvor vi gik under GEEK-PRIDE.  
Larpers of the world forlænges 1 år, men skal afsluttes før.  
GF lokation er booket, det bliver i Esbjerg og mega sejt.  
Vi har lavet sommerarrangement for alle DUF’s ansatte.  
  
Opgaver til næste gang 
Formandsskabet - Skal snakke med DCR om hvorvidt pengene til dem kan 
forlænges, så de kun får 50.000 kr. i 2020 
René – Finde mere info om kassekreditten + skift bank 
Oksen – Kig/find de fundraisede kursus penge 
Oksen – Evaluerings af Bifrost tur til Folkemøde 2019 
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