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Forretningsudvalgsmøde 13/04-2021 kl. 17.30-21.00 online  

Valg af referent og dirigent 
Tilstedeværende: Jacob Schulze, Malene Kolle, Michael Lauenborg, Nickolai 
Oksen, Noah Adkins 
Eva Mærsk (gæst) 
René Bokær (SEK) 
Referent: René Bokær 
Dirigent: Malene Kolle 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde  
Referatet er godkendt 
 
Opgaver fra sidst  
Malene – tjek op på Priskomiteen.  
- Malene har haft møde med Mark, og Mark vil starte processen op med at finde et 
udvalg. 
 
Malene - Procedure for lån 
- Malene og Oksen har produceret et skriv til HOB 1 
 
Jacob – Våbendokument 
- Dokumentet er rettet og klar til HOB 1 
 
Jacob - Facebookafstemning om HOB 3 dato 
- Opgaven er glemt, og gøres til næste gang 
 
Jacob – Produktionsselskabet 
- Bilag lavet til FU til dagens møde 
 
Oksen – Kompetencedokument 
- Dokumentet er blevet opdateret 
 
Oksen – DUF oplæg 
- Oksen er næsten færdig med oplægget til HOB 1, men gør det klar til mødet 😊😊 
 
Opdateringer fra SEK  

• Nat i naturen 
• Status Naturkriger 
• TKFF status 
• FB Begivenhed kommunevalg – 14 deltager, 50 interesseret pt. 
• DUF ansøgning – 26 foreninger har indleveret PT 
• ForeningLet – 277.000 – 13 foreninger bruger systemet Pt. 
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Opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper  
Politisk udvalg holder pt. møder med FU i DUF. Og har selv møde d. 8 maj.  
Forum arbejdsgruppen arbejder derud af. 
Priskomiteen er i gang med at søge medlemmer.  
Tryghedsarbejdsgruppen køre derud af, og har også en selvstændig præsentation i dag.  
 
Optagelse af nye foreninger 
AktivitetsJonglørene søger optagelse.  
Optagelsen stemmes igennem! 
 
Dato for HOB 1 
Der vælges at den nye dato for HOB 1 er d. 4-6 juni 
 
Guide til skuespil og statistarbejde 
FU har ingen kommentarer til guiden, men kommenterer at det er godt arbejde, og især 
dejligt at det er udarbejdet med både lokale bifrostmedlemmer samt andre forbund.  
FU sender dokumentet videre til HOB med thumbs up! 
 
Økonomisk status 
Der gives en økonomisk status.  
Der planlægges en dag hvor der arbejdes på et revideret budget, når vi nu ved mere om 
Corona (7-9-13) hvor formandskabet om generalsekretæren mødes. Mødet vil være åbent 
for hovedbestyrelsen. 
Noah nævner at formandskabet gerne må kigge på at finde nogle penge i budgettet som 
kan smides i Bifrostpuljen, hvis muligt.  
 
Forslag til ændringer til Bifrosts kodeks 
Jacob præsenterer sit forslag til en ændring i kodekset, som gør det mere blødt. 
Ændringsforslaget kommer efter kommentarerne fra sidste GF.  
 
Nuværende: 
Stk. 1. Bifrosts kodeks 
a. Der er altid plads til en til 
b. Man er altid medskaber af sin oplevelse 
c. Man skal behandle alle med respekt 
d. Man skal altid vise hensyn 
 
Ændres til: 
Stk. 1. Bifrosts kodeks 
a. Vi gør plads til en til 
b. Vi er medskaber af vores oplevelser 
c. Vi behandler hinanden med respekt 
d. Vi viser hensyn til hinanden 
 
Motivation: 
Det handler om ordlyden og for at imødekomme noget af kritikken fra 
Generalforsamlingen, om at teksten lød lidt firkantet. I stedet for at der står 
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”skal” og ”altid”, retter vi det bare til at være mere blødt formuleret. 
 
FU er glade for ændringer. Men der er uenighed om hvorvidt punkt C skal ændres. Da 
den ny ordlyd tolkes til kun at omhandle Bifrost medlemmer i stedet for alle.  
FU stemmer for ændringsforslaget, som sendes videre til HOB. (Der var 2 for, 2 blanke 
og 1 imod) 
Grundet stemmeforholdene, vendes den med udvalgte lokalforeninger og behandles af 
HOB 
 
Stemmesystem til Generalforsamling 
Jacob præsenterer et forslag til en ny stemmeprocedure, inspireret af snakkene omkring 
sidst GF.  
Jacob starter med udmeldingen om at den sidste sætning ” Antallet af medlemmer, er 
efter dobbeltmedlemskab er blevet fjernet.” slettes. 
 
Tilføjelse: 
Stk. 3 Det er muligt at sende flere delegerede alt efter medlemmer i 
lokalforeningen: 
250 medlemmer: 5 delegerede 
350 medlemmer: 6 delegerede 
500 medlemmer: 7 delegerede 
700 medlemmer: 8 delegerede 
950 medlemmer: 9 delegerede 
1250 medlemmer: 10 delegerede 
 
Motivation: 
Det har været en efterspørgsel fra medlemmer og lave et system, hvor man kan 
sende flere delegerede, hvis man har flere medlemmer. Systemet her er bevidst 
lavet sådan, at afstanden mellem at få en delegerede, bliver højere og højere, for 
at store foreninger ikke bliver alt dominerende, men stadig får flere stemmer. 
Såfremt de altså sender det antal delegerede de må. 
 
En tidligere paragraf gør at man allerede kan sende 4 delegerede, så alt under 
250 medlemmer, er 4 delegerede. Reglen om aktive og inaktive foreninger, er 
stadig gældende. 
 
Forslaget bliver dog ikke behandlet, da det mest er til at skabe en debat, og få tankerne i 
gang om emnet før generalforsamling. Samt gøre FU opmærksom på emnet.  
Malene nævner at hun gerne vil have debatten til et fysisk møde.  
 
Arbejdsdokument for samværspolitik 
Leder af arbejdsgruppen ”tryghed” præsenterer deres tanker og foreløbige arbejde inden 
for emnet: Samværspolitik for hele Bifrost.  
Dokumentet har taget inspiration fra samværspolitikken til Bifrosts interne 
arrangementer.  
FU kommer med sine indspil til arbejdsgruppen, som arbejdsgruppen vil arbejde videre 
med. 
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Opgaver til næste gang 
Jacob - Facebookafstemning om HOB 3 dato 
SEK - Informer den nye forening om optagelse 
Malene - Meld ud om budget møde 
Oksen - Ryk politisk udvalgsmøde 
SEK – Informere om den nye HOB 1 dato 
 
Eventuelt  
Oksen giver status på lukket punkt. 
 


