
   Referat bestyrelsesmøde ThyRF Juni 2013 
 
1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

- Pep-Handleplan for 2014 – tages op på næste møde. 
- Priser 2014 – Tages på næste møde. 

 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

 

Interne kontakter 

- Panatria: Forslag fra Panatria – bestyrelsen står for tjek in. Krogruppen manglende medlemsskaber.  
Panatria mangler opstillingsfolk. Vi stiller nedenfor et forslag om løsninger til Panatrias opstilling. Hvad 
angår check in så synes vi det er en god ide at der sidder et bestyrelsesmedlem med. Vi foreslår næste års 
bestyrelse at opretholde aftalen. 

- Shiva: Troels føler som arrangør at han er ret alene med at få arrangementet op at stå og at folk ikke 
prioriterer at spille aktivt. Vores råd til Troels er at passe på sig selv, men vi ved at spillerne gerne vil spille 
og at spillet er afholdt. Vi vil acceptere hans beslutning og arbejde mere på at skabe sammenhængskraft i 
foreningen. 

- ESFROAG. – Der er afmatning i foreningen og det mærker ESFROAG også, men ellers fungerer det som 
det plejer.  

- Magisk mandag – hvorfor har vi den?? – Vi debatterer nødvendigheden af at have et magisk mandag. Vi 
mener at mødestedet er relevant stadig. Især i forbindelse med at vi vil starte et juniorkampagne op – gerne i 
Kronborg plantage. Vi vil prøve at sætte et skilt i døren ind til gården så pedellen og andre kan se at det er 
der, Udover det accepterer vi at der ikke er så mange der deltager. 

 
*Bestyrelsen foreslår at man hvis man melder sig som opstiller/nedpiller til Panatrias 3 arrangementer får man 
en eksklusiv biograftur med snolder eller evt. bowling (man kan selvfølgelig være syg, men så melder man 
aktivt fra) 
 
*Hvis man står der til oprydning af lageret – billet til VIP-fest i ThyRF som ligger i begyndelsen af februar 
måned (1. weekend i februar) 
Vi laver desuden en forårs/sommerkomsammen for hele ThyRF 15.00 – 18.00 for alle  

 
Eksterne kontakter 

- Offentlige instanser (Gitte):   
- Lokalerne (Gitte):   
 

4: Forening generelt 

- Afmatning – se punkter omkring fester/komsammen. Vi håber at det kommende juniorkampagne kan skabe 
en ny bølge af medlemmer. I gruppen indtil videre er Jakob Ask Føne, Troels Frostholm Søe-Larsen, Peter 
Toftdahl, John Nymann Lynggaard, Jan Villumsen, Nicolaj Kirk. 

- Palina- Vil gerne stå som tovholder for special arrangementer og hjælpe folk i gang med det. Hun har 
allerede Hvem er du på bedding og Gitte og Troels har Efter år. 

 

5: Økonomi/Materiel 

- Vi skal nok have telt igen om et par sæsoner 
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6: It/Hjemmesiden 

- Facebook bestyrelses siden: Rikke tænker  
- Retningslinier for tonen på forum samt facebook ”Code of conduct” Vi tager det på næste møde. 
- Mailadresser til foreningen. Vi vil gerne at alle mails går ind på info@thyrf.dk men at vi alle modtager den. 
 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

- Vi overvejer 1. hjælps kursus til vinter eller forår. Vi tror ikke det er gavnligt til efteråret, men måske enten 
først på foråret 2014 eller efterår 2014. Vi satser på d. 1. weekend i marts. Palina er tovholder på at 
arrangere. 
 

8: PR 

- Vi vil gøre mere aktiv PR for de yngre spillere når juniorkampagnen er klar til foråret. 
 
9: Særlige, kommende datoer 

-  5. oktober– oprydningsdag i lageret. Møde kl. 11.00. Gitte undersøger hvad der skal ske med maskinen der 
står dernede – fuld forplejning. Gitte laver reklame for det igen. 

- GF – Lørdag d. 9. kl. 10.00 til morgenbrød. Oplæg evt. fra Louise.møde slut ca. kl. 15.00 efterfølgende 
hygge – vi bestiller mad sammen og ser film. 
Anders er på valg – modtager ikke genvalg 
Gitte er på valg . Modtager måske genvalg 
Jakob er på valg – modtager genvalg 
Christine stiller op til bestyrelsen 
Jakob sweet-talker en mor 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

- Palina som tovholder for special arrangementer 
- Der spilles hver anden mandag 
- Dato for GF 
 

11: Evt. 

 

  

12: Næste møde 

- Søndag d. 29. september (evt. d. 15.) kl. 12.00-14.00. derefter skulle mandage være fri igen. 
 

13: Metakommunikation 

- Vi har været ret effektive og nået en del på forholdsvis kort tid. Vi har fundet ud af en masse vi skal have 
gjort. Jakob har hovedpine, Anders er træt så pigerne styrer (effektivt) 

 
14: Tilstede 

Rikke, Palina, Christine, Gitte, Jakob, Anders 
  


