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Tilstedeværende: Gitte, Lasse, Sarah og Louise 
Fraværende:  Stefan og Friis  
 
Pkt 1: Siden sidst – Hvad har vi fået gjort og hvor langt er vi med aftaler?  
 

- Der er ikke så meget at gøre, idet at vi jo ikke har haft så mange møder, siden sidst, 
da vi er til det første møde lige nu ☺ 

  
Pkt. 2: Nyt fra de forskellige udvalg/arr./mestre – Er der problemer? Hvordan går det? 

- Juniorlive mestrer: Martin Steenbock, Joachim Buch, Brian Nielsen og Louise 
Larsen, Deltagere; 50 ca. I Baun – meget glade for stedet. Muligvis kan 
skovmanden kontaktes - kan vi lave ting der må stå der over længere tid? Skellet 
til portal f.eks. ’Stamkunder i baun’, der kommer flere arrangementer i baun 
regner vi med, vandhanen virker vidst nok og vand er godt.  
 
Reklame for medlemsskaber, sedler til forældre som PR – 50 børn der kunne være 
potentielle medlemmer. 
 

- Antinua; mestre; Bjørn og Sandy, men hvem mere? (Vi skal vide hvem det er!). Vi 
skal fremme rollespil, så hvis vi kan hjælpe Antinua på Salling er det ok. Sarah er 
blevet kontakt personen til Antinua så vi er sikre på hvad der bliver sagt til dem og 
der kun er énd er kommunikerer ting frem og tilbage mellem udvalget og 
bestyrelsen.  
 
Troels vil gerne hjælpe med at stille teltene op når de kommer tilbage fra Antinua 
så de er klar til Juniorlive i marts. 
 

Pkt. 3:  PR – pr projekter 
- Hjemmesiden – møde med Troels 

Vi skal holde møde med Troels før han må gå igang, og vi skal lave en 
prioritering, der skal laves mange ting. Louise og Gitte holder møde med Troels, 
forslag til ting til hjemmesiden sendes til Louise. 

- Folder 
Hvad skal skrives i? Den skal kunne smides på skoler, biblioteker, uden datoer, 
skal være relevant hele tiden – rollespil hvad er det, alt muligt relevant til mulige 
interesserede. Gitte vil godt lave den, undersøge priser, det skal trykkes flot, 
plakater er også en mulighed, men hvor meget skal vi bruge på pr? – foldere og 
plakater kan godt være smarte at lave sammen. 
 

 
- Hvad gør vi for at promovere ThyRF? 

Hvad gør vi for at promovere thyrf? Annoncer i avisen koster mange penge, vi kan 
også lave åben hus, workshops, optog igennem byen. 500 kr ca. For 
foreningsmeddelelse i radio limfjord. (lydeffekter koster ekstra) Gå igennem byen 
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to lørdage i træk er godt, få børn med, politistationen skal kontaktes, der skal være 
lov til.  
 
Foldere og flyers skal være klar inden vi promovere i gågaden – lørdag d. 3. marts 
og lørdag d. 26. april er muligheder. Vi skal være der i butikåbningstiden.  
 
Narnia promotion – ring til biografen – kan vi møde op i kostumer og promovere 
rollespil sammen med narnia premieren på Prins Caspian. Satyr bukser skal laves 
og det kunne være sejt – vi skal have noget mere som er sejt – ulve ting – 16. maj 
har den premiere – der skal ringes en måned inden minimum – Gitte ringer –  
 
Vi har mange unge spillere med forældre, det kunne være godt med en aften for 
forældrenes aften, hvor vi er fine og kan fortælle dem om hvad man kan bruge 
rollespil til, hvilke kvaliteter, Gitte vil godt stå for det, plantagehuset, onsdag d. 21 
maj.  
 
KONSTANT OPMÆRKSOMHED TIL THYRF! 
 

- Info til medlemmer 
Vi skal offentliggøre referater – på hjemmesiden – folk der læser referater er dem 
der vil. Medlems mail 
 

 
Pkt. 4:  Nye forslag og ideer til fremtiden 

- Handleplan skal lægges for det kommende år. Hvor vil vi hen med ThyRF – er 
ThyRF en forening for rollespil eller en forening der ”bare” skal gafle flest mulige 
medlemmer? 
 
Hvor vil vi hen med thyrf?  Nogle scenarier har ekstrapriser. Vi skal lave scenarier 
der snakkes om og priser skal ikke diskuteres nær så meget, da det er frivilligt 
arbejde i ThyRFs navn og alle eventuelle overskudspenge går til foreningen 
Vi vil fremme rollespil – men folk skal vide at ting koster altså penge.  
 
Jo bedre foreningen for rollespil er, jo flere medlemmer.  
 

- Nye arrangementer – HUSK KALENDER! 
Projektgruppe 08 – godt igang – kanon ! 
Projekt Shiva – første scenarie i maj, den. 10-11. muligvis i Baun 
Video marathon – d. 1. marts 
Fredag d. 13 juni – arbejdsgruppe; Troels og Gitte 
Esfroag 11,12,13 oktober – d. 10 er der præ-esfroag – begge dele på Sjørring 
skole.  
 

- Anti-mobbe politik 
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Headhuntning skal stoppes – vi skal have en guideline for, hvad vi gør hvis vi 
kommer i kontakt med et besværet barn. Vi skal vise vores holdning offentlig 
også, så det kan ses at vi tager hånd om børn og unge.  
 
Hvordan er det med psykiske og fysiske handicaps til live?  
 
Forældre skal huske at informere om problemer, eller fysisk/psykisk handicaps. 
Piller m.m., medicinske forhold.  
 
Vi vil i ThyRF at der skal være plads til alle, uafhængigt af race, køn, alder og 
seksualitet.  
 
Anti-mobbe-gruppe = Gitte og Louise 
 

- Beskyttelse af mestre – se ovennævnte 
- Headhunting af nye mestre/arrangører – hvordan lokker vi dem til? F.eks 

personalegoder som oplevelser kun for mestre+bestyrelse eller kurser 
 
Vi skal være bedre til at opmuntre, opsøge, henvende sig.  
 

- Kursus for mestre/bestyrelse – samarbejdskursus/Førstehjælpskusus 
Team building for Bliver til noget, enstemmigt vedtaget – datoer kommer snart til 
mestre og bestyrelsesmedlemmer. 

 
Pkt. 5: Økonomi/Materiel 

- Hvad skal vi have købt. 
Telte?  
 

- Lokaler?  
Thisted kommune – Gitte ringer til kommunen – Louise ringer rundt – fortrinsvis 
til ah-social.  

 
Pkt. 6: Eventuel 
 Louises punkt – projektgruppe, status, budget, m.m.   
 Gitte punkt – Evt PR projekt i Struer 

Lasse punkt – penge pr. Pr-arrangement. – Hvad gør vi når vi tager ud til 
arrangementer rundt om  
 
* Som udgangspunkt tager vi 1500 kr per arrangement, der IKKE overskrider 8 timer, 
dertil tillægges kørselspenge i følge dansk lovgivning, og kost til instruktørerne. Det 
ovenstående tager udgangspunkt i at vi kommer 2-4 instruktører.  
Den ansvarlige for arrangementet (kunden) køber og erhverver eventuelle materialer. 
Materiale liste aftales i samarbejde med ThyRF.  
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Ca. Priser pr. Våben pr. Barn - 80 kr  
Ekstra materialer ved våbenlavning; borde, hobbyknive, underlag m.m. 
Prisen er vejledende.  
Ring for nærmere info. 
 
Arrangementer kontra workshops 
- Skal udspecificéres 
 
* Disclaimer – vi går i skole og arbejder, så man kan ikke forvente at vi kan inde for 
normal arbejdstid 
* Juniorklubben har kontaktet thyrf – juniorlive 
3-6 klasse – gerne selv lave kostumer, vi skal lave våben, og de vil ud til juniorlive og 
spille – foredrag/våenlavning  
 
* Nadia’s mor – børnenes alder? Er de under 9 kan vi intet gøre, det er desværre en for 
ung en alder.  
 
* Sjørring vold efterskole har spurgt efter pen&paper 1½ time hver tirsdag, 150 i 
timen, Louise melder sig på banen. 
 


