
Dagsorden 
Til stede: Noah, Emilie, Ann, Mads (digitalt). 
 
Dagsorden 
Hvad er der sket siden sidst? 

Mads 
Emilie 
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Martin 

Opdatering af arrangementer 
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Aarhus Filerne 
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Mails og Eboks 
Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
Evt. 

- Frontløberne 
- Bestyrelsesmøder  



Referat 
Til stede: 
 
Referat 
 
Punkt 1: Hvad er der sket siden sidst? 
Vi har været i kontakt med Sport & Fritid og har fået respons på vores vedtægter. Der skal laves 
nogle enkelte ændringer for at leve op til kravene for folkeoplysende forening. 
Vi har lavet nogle opslag i facebookgruppen om Knudepunkt, bl.a. om Bifrost-turen. 
Kasséren er begyndt på fremlæggelsen af regnskabet. Vi har skrevet lidt om i vores 
arrangørguide og politikker. Vi har arbejdet på hjemmesidedesign og har fået oprettet internt 
mailsystem. 
 
Punkt 2: Opdatering af arrangementer 

Projektværksted for Rollespil 
Går godt! Har en månedlig aftale med Ungdomskulturhuset. Grundet dobbeltbooking er 
lokalet flyttet fra konferencerummet til barokstuen, men vi regner ikke med, det bliver et 
problem. 
Der har været snak om at køre det 2 gange månedligt i stedet for 1, men det praktiske 
skal falde på plads. 
 
Aarhus Filerne 
Vi har fået mail fra Ann og Mathias om, at de gerne vil starte en kampagne op i 
foreningen. De har muligvis brug for hjælp til at finde en lokation, hvis deres nuværende 
plan falder igennem. Desuden skal der udarbejdes en aftale vdr. økonomi, hvilket Ann 
snakker med kasséren om. 
 
Andre projekter 
Intet nyt. 
 

Punkt 3: Generalforsamlingen 
Vi gennemgik de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer og beslutninger. Derudover 
gennemgik vi de ændringer, der blev fremstillet af Sport & Fritid, og tilføjede dem til listen over 
foreslåede ændringer. 
Det blev besluttet, at alle kan deltage til generalforsamlingen ved forespørgsel, men kun 
foreningens medlemmer har stemmeret. Efterfesten er dog stadig kun for medlemmer af 
foreningen. 
 
Punkt 4: Politiker 
Vi lavede en formuleringsændring i politikken om euforiserende stoffer og skrev derudover 
vores fotograferingspolitik ned, som vi flere gange har talt om. 



 
Punkt 5: Hjemmesiden 
Vi har fået oprettet det administrative bag hjemmeside(domæne mm.) og har lavet et udkast til 
hjemmesidens design, men mangler at overføre det til den korrekte side. Martin, der ikke 
deltager til mødet, holder arbejdsdag søndag. 
Udover det har vi kort talt med et medlem af foreningen, som har tilbudt at designe 
hjemmesiden, da hun også gerne vil have øvelse i det. 
 
Punkt 6: Logo 
Vi har indsamlet forskellige tilbud fra illustratorer omkring mulighed og pris på udarbejdelse af et 
logo. Bestyrelsen konkluderer, at foreningen ikke har råd til et professionelt designet logo. 
Martin, der ikke deltager til mødet, holder arbejdsdag søndag. 

 
Punkt 7: Folkeoplysende forening 
Vi gennemgik de ændringskrav, vi har modtaget fra Sport & Fritid, og diskuterede dem 
nærmere. Der var et punkt, som bestyrelsen var forvirret over (regnskabsåret og 
regnskabsgodkendelse på GF), som vi hurtigst muligt undersøger og følger op på. De andre 
krav bliver foreslået på den kommende generalforsamling. 
 
Punkt 8: Bifrosts generalforsamling 
Landsforeningen Bifrost holder generalforsamling den sidste weekend i november på Fyn. Det 
koster 100 kr. pr. delegeret, og en forening kan sende op til 4 delegerede (ved 4 delegerede er 
den 4. gratis). Bestyrelsen beslutter at tilbyde medlemmer af vores forening at deltage gratis 
(dvs. foreningen betaler deltagerprisen), da økonomi ikke skal forhindre vores medlemmer i at 
deltage aktivt i landsforeningslivet. 
Derudover skal vi have indberettet medlemstal. 
 
Punkt 9: Regnskab til revisorer 
På opfordring af vores revisor opfordres kasséren til at sende årets regnskab. 
 
Punkt 10: Mails og eboks 
Vi skifter snart til nyt mailsystem, og vi diskuterede strukturen af dette system. Der skal laves en 
fælles arkiv-mail. Noah sidder fortsat som kontakt på den generelle mail. I samme omgang skal 
vi have fundet ud af, hvordan man ændrer emailtilknytningen til eboks, sådan at vores nye mail 
kan blive tilknyttet. 
 
Punkt 11: Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
Der blev lavet en kort opsummering og stillet en liste af opgaver, der skal udføres af 
bestyrelsen. 

- Ann og Mads skal snakke om økonomi/praktisk til AF 
- Noah og Ann skal snakke om 

- Afvikling af projektværskted mere end en gang om måneden 
- Emailtilknytning til eboks 



- Terp skal lave hjemmeside og logo på søndag 
- Noah sørger for, at der kommer mindst en skitse til Ann. Følger op på Terp. Ann skriver 

til Noah på mandag 
- Mads sender regnskab til revisorer og sender mail til Sport & Fritid om regnskabsår 
- Ann skal 

- GF 
- Samle vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen 
- Samle alle vedtægtsændringsforslag 
- Sende det ud i endelig dagsorden 

- Skrive mail til Bifrost om regnskabsåret? 
- Snakke med Terp og Rud om hjemmeside. Koordinere launch og ændring af 

emails på FB gruppen. 
- Bifrosts GF 

- Sende informationer for at blive aktiv forening 
- Poste opslag i FB gruppen 

- Mail 
- Lave fællesmail/postkasse setup (Noahs forslag) 
- Lave mailworkshop dag 

- Emilie 
- Skal lave opslag om fællesspisning inden GF 

 
Punkt 12: Eventuelt 

Frontløberne 
Vi er blevet kontakt af Kathrine Abel om et projekt i Århus, der hedder Frontløberne. 
Umiddelbart virker det rigtigt meget som et projekt, foreningen bør være involveret i. 
Emilie tager kontakt og prøver at finde ud af mere om dem og de muligheder der er. 
 
Bestyrelsesmøder 
Vi tog en endelig beslutning om praksis ift. bestyrelsesmøder. 
Ønsker man at overvære et bestyrelsesmøde som medlem af foreningen, skal man 
sende en mail til bestyrelsen, som derefter vil vurdere, om det er muligt. Grunde til det 
ikke er muligt er følgende: 

- Der er begrænset fysisk plads (vi kan ikke have 20 personer til møde i Emilie og 
Martins lejlighed) 

- Der figurer personsager/lukkede punkter (her kan man evt. deltage til resten af 
mødet) 

Kun medlemmer af foreningen og personer, der er inviteret af bestyrelsen, kan overvære 
bestyrelsesmøder. 


