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Forretningsudvalgsmøde 06/11-2020 - referat 
 

Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Nickolaj, Michael, Bjørn, Jacob, Maja og René (SEK) 
Referent: René 
Dirigent: Maja 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Der har ikke været nogle kommentarer, så referatet er godkendt.  
 

 
Opgaver fra sidst 

• Der skal indsamles udtalelser fra udtalelsesgruppen.  – done 
 

• Strategigruppen afleverer når de får de færdige dokument fra Rasmus. 
– ikke done 
 

• Der skal tjekkes op på den internationale gruppe, med fokus på 
knudepunktsturen. -  done, de er påbegyndt samtale med arrangørene. 
 

• Finde arrangører til Forum 2021 – Uddak er blevet prikket, og de er 
begyndt.  
 

• Melde ud om NGO højskolen til HOB. – done, til stor jubel.  
 

• Indskrive mødedatoer i Bifrost kalenderen - done 
 

• Finde 5 lokationer – done, Århus, Brønshøj, Odense, Wonderland på 
lolland, TRoA i aalborg 
 

• Finde HOB medlemmer til at varetage region midt.  – Done, Victoria og 
Ann fra Elysion.  
 

• Informere dirigenter – done 
 

• Udsend indkaldelse til GF – done  
 

• Indkøbe vinduespudsnings udstyr – done og brugt!  
 

 
Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper 
Strategigruppen – Rasmus Høgdall har sagt ja til at omskrive metoden, formål 
mm. Han vil også gerne komme for fremlægge den.  
 
UDDAK – Level up blev afholdt. Forum 2020 er aflyst.  
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Der skal laves en fundraiser til Bifrostpuljen, der tænkes enten en 
crowdfunding eller en online auktion. Eller begge.  
Da udvalget pt. Kun er 3. Så har de besluttet at de alle 3 bliver siddende, men 
sætter de 2 sidste pladser på valg.  
 
Der skal laves åben call til alle udvalg. 
 
Optagelse af nye medlemmer 
FRAKS – Foreningen godkendes med forbehold. 
Forbeholdet bliver at de skal ændre følgende vedtægterne inden 12 måneder.   
1. Alle skal kunne stille op til bestyrelsen – Fulde medlemsrettigheder til 
aktive medlemmer. 
2. Karantæneperioden før man kan stemme til generalforsamlingen skal 
fjernes.  
Derudover anbefales det at fristen for vedtægtsændringer bliver rettet i 
forhold til indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
Status fra Sek 
Der gives status fra sekretariatet. Især her kan uddrages at der er kommet en 
beslutning i københavnskommune om at bruge 700.000+ til at bygge 3 
blackbox scener i valby kulturhus, samt ansatte en rollespils glad ansat.  
Lokationen vil blive gratis af bruge for folkeoplysende foreninger. 
Foreningen Tønder live er nedlagt og derfor udmeldt. 

 
 
Budget 2021 
Forkvinden præsenterer formandskabet budgetforslag for 2021. Budgettet er 
i minus, grunden er at næste år er så usikkert grundet corona, så hvis landet 
åbnes så skyder vi de penge ind i at starte tandhjulene. Pengene skal komme 
fra det overskud det er generet grundet corona i 2020 aflyste aktiviteter.  
Michael ønsker at budgettet præsenteres uden de gamle punkter som 
sommerskole, hvis de er blevet sammenkørt med andre poster.  
Budgettet er godkendt. 
 
Bifrosts Samværspolitik 
Der bliver præsenteret ændringer til samværspolitikken, de godkendes alle 
sammen. Og den samlede samværspolitik blev godkendt! Til stor glæde for 
folket.  
Med Bjørns gyldne ord: Jeg har 3 ting at sige, Perfekt! Godkendt! Videre!  
 
Model for Generalforsamlingen 
Grundet udviklingen i samfundet og smittetrykket med Corona og 
udviklingen af den nye streng corona(fundet i Mink), besluttes det at 
generalforsamlingen kun afholdes online. Dog skal hver lokalforening være 
samlet. 
Afstemning vil foregå ved afstemning i zoom. Skriftlige afstemninger foregår 
via surveymonkey eller adoodle.org.  
Forretningsordnen bliver opdateret så den passer til det nye format. 
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Der skal stadig laves opråb af folk ved opstart.  
 
Den midlertidige dagsordenen består af:  

1. Formalia - teknik 
2. Valg af dirigent 
3. Formalia – indhold 
4. Forkvindens beretning, økonomisk status for 2020 og godkendelse af 

regnskab for 2019 
5. Indkomne forslag 

- Metode 
- Vedtægtsændring: Formålsændring 
- Vedtægtsændring: GF stemmeprocedure indførsel af fuldmagter 
- Vedtægtsændring: GF stemmeprocedure indførsel af pulje stemmer 
for foreninger (foreninger har 20/4 stemmer, lige meget om de er 1 
delegeret eller 4 delegeret.) 
- Vedtægtsændring: fjernelse af Intern revisor 

6. Medlemskontingent 
7. Personvalg 

 
I pausen vil der være underholdning: Uddeling af Årets Bifald/Ildsjæl 

 
Punkter der udskydes til næste GF:  
- Vedtægtsændring: Udtalelser 
- Vedtagelse af udtalelser (dette udskydes, da de er vedtaget af HOB og derfor er 
Bifrosts holdninger)  
- Vedtægtsændring: Ansættelsesforhold 
- Vedtagelse af Strategi (dette udskydes, da den er vedtaget af HOB og derfor er 
Bifrosts strategi) 
- Afrapportering af nuværende strategi 
- Oplæg om projektet Til Kamp For Fællesskab 
- Afrapportering af projektet Helt Ude I Skoven 
- Åben kald til udvalg 

 
Hob 0 – model og dagsorden 
Der holdes Hob 0 om søndagen online kl. 13.   
Dagsordenen for mødet:  
-Valg af FU 
-Vag af Bifrostpulje ansvarlig 
-Valg af Hob medlemmer i udvalg (Priskomitéen, UDDAK, Strategi, Politisk, 
International) 
- Indsamling af kontakt information  
-Møder for resten året. 
 
Den politiske strategi  
Der gives update på politiske strategier. De fleste er usikre grundet corona.  

 
Opgaver til næste gang 
Open call til udvalg – Oksen 
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Snak med priskomiteen omkring afholdelse af overrækkelse – René 
Informer dirigentudvalget, så de kan informere videre – René 
Informer alle lokalforeninger om den nye GF model - René 
Melde ud til HOB om at visse ændringsforslag udskydes - René 
 
 
Eventuelt 
Bjørn laver igen dårlig far joke. Der sukkes i fællesskab.  
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