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Forretningsudvalgsmøde 18/05-2021 kl. 18:00-21.00 online 
	  
Valg	  af	  referent	  og	  dirigent	  
Tilstedeværende:	  Jacob	  Schulze	  (Formand),	  Malene	  Kolle	  (næstforkvinde),	  
Michael	  Lauenborg,	  Nickolai	  Oksen,	  Noah	  Adkins	  
Gæster:	  Christian	  Nørgaard	  
	  
Referent:	  René	  Bokær	  
Dirigent:	  Malene	  Kolle	  
	  
Godkendelse	  af	  referat	  fra	  sidste	  møde	  
-‐	  Referatet	  er	  godkendt	  
	  
Opgaver	  fra	  sidst	  
Jacob - Facebookafstemning om HOB 3 dato 
- Den er oprettet 
SEK - Informer den nye forening om optagelse 
- Dette er gjort 
Malene - Meld ud om budget møde 
- Budgetmødet er afholdt, men der blev ikke indkaldt ud over FU 
Oksen - Ryk politisk udvalgsmøde 
- Dette er ikke gjort 
SEK – Informere om den nye HOB 1 dato 
- Info er givet og nyt FB event er oprettet.  
	  
Opdatering	  fra	  SEK	  
-‐	  Der	  givet	  opdatering	  fra	  SEK	  
	  
Opdatering	  fra	  udvalg	  og	  arbejdsgrupper	  
-‐	  Intet	  at	  melde	  
	  
Optagelse	  af	  nye	  foreninger	  
-‐	  NaFri	  
-‐	  NaFri	  er	  godkendt	  som	  lokalforening	  i	  Bifrost.	  
	  
Revidering	  af	  budget	  
Der	  gennemgås	  økonomien,	  og	  det	  nye	  revideret	  budget	  bliver	  godkendt	  
enstemmigt.	  	  
	  
DUF-‐ansøgning	  
Formanden	  fortæller	  at	  han	  indstiller,	  at	  vi	  venter	  med	  at	  ansøge	  om	  
kategoriskifte	  til	  om	  1-‐3	  år.	  	  
FU	  bakker	  op	  om	  beslutningen.	  	  
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Mail	  fra	  vores	  repræsentant	  i	  Østerskovs	  bestyrelse	  
Vi	  har	  fået	  en	  mail	  fra	  Morten	  Pedersen,	  vores	  mand	  i	  bestyrelsen.	  	  
Han	  efterspørger	  nogle	  gode	  input	  til	  sit	  foredrag	  for	  resten	  af	  bestyrelsen,	  hvor	  
han	  især	  efterspørger	  ideer	  omkring	  hvordan	  Bifrost	  kan	  bidrage	  til	  Østerskov,	  
og	  hvordan	  Østerskov	  kan	  bidrage	  til	  Bifrost.	  	  
Der	  nedsættes	  en	  arbejdsgruppe,	  som	  pt.	  vil	  bestå	  af	  Michael	  Lauenborg,	  Jacob	  
Schulze,	  Malene	  Kolle	  og	  Morten	  Pedersen.	  	  
	  
Der	  nævnes	  af	  ideer:	  
Ture	  ud	  til	  arrangementer,	  for	  at	  møde	  foreninger.	  	  
Bifrost	  kan	  være	  gæstelærer	  i	  fag.	  	  
Hjælpe	  med	  at	  få	  foreninger	  ind	  på	  skolen	  til	  at	  lave	  arrangementer	  for	  skolens	  
elever.	  	  
Bruge	  skolen	  til	  læringscenter	  for	  rollespil	  udenfor	  skoletid,	  f.eks.	  med	  
sommerskole.	  	  
	  
Mail	  fra	  medlemsforeninger	  
Vi	  har	  modtaget	  en	  mail	  med	  bekymringer	  fra	  5	  lokalforeninger.	  Mailen	  tages	  
videre	  til	  hovedbestyrelsen,	  for	  at	  sikre	  at	  infoen/svaret	  spredes	  bedst	  muligt.	  
Samt	  at	  visse	  punkter	  kræver	  debat	  i	  hovedbestyrelsen.	  	  
	  
Samarbejde	  med	  Bethesda	  Nordic	  	  
FU	  ønsker	  ikke	  at	  Bifrost	  nationalt	  laver	  et	  direkte	  samarbejde.	  	  
Men	  FU	  vil	  rigtig	  gerne	  hjælpe	  med	  at	  sætte	  dem	  i	  kontakt	  med	  lokalforeninger	  
som	  rigtig	  gerne	  vil	  samarbejde	  med	  de	  store	  firmaer	  i	  den	  stil.	  	  
	  
FU	  mødedatoer	  
D.	  21	  juni	  
D.	  3	  august	  
D.	  7	  september	  
	  
Opgaver	  til	  næste	  gang	  
Jacob	  og	  Michael	  -‐	  Arbejdsgruppe	  med	  ØE	  
Oksen,	  Malene	  og	  Christian	  -‐	  Melde	  punkt	  til	  Forum,	  for	  at	  indsamle	  tanker	  eller	  
ideer	  
René	  og	  Christian	  -‐	  udtænker	  plan	  for	  behandling	  af	  bekymringsmail.	  	  
SEK	  –	  kontakte	  ny	  lokalforening	  
Jacob	  og	  Malene	  –	  Udmelding	  om	  hob	  3	  dato.	  
	  
Eventuelt	  
-‐	  Status	  fra	  nødpulje	  +	  lokalforeningspuljen	  

-‐	  Der	  gives	  status	  på	  puljeuddelingerne	  til	  Bifrosts	  lokalforeninger.	  
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-‐	  FU	  seminar	  
-‐	  Da	  seminaret	  er	  endt	  så	  sent	  på	  året,	  så	  skubbes	  FU	  seminaret	  til	  næste	  

valgperiode.	  	  
	  
-‐	  Jacob	  genopstiller	  ikke	  til	  DIU	  udvalget	  i	  DUF.	  	  
	   -‐	  Jacob	  genopstiller	  ikke,	  og	  vi	  skal	  derfor	  se	  om	  vi	  har	  en	  anden	  som	  vil	  
tage	  pladsen,	  eller	  om	  vi	  giver	  den	  til	  en	  anden	  organisation.	  	  
	  
-‐	  Update	  på	  lukket	  punkt	  
	   -‐	  Oksen	  giver	  update	  på	  det	  lukkede	  punkt.	  	  


