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Tilstedeværende: Gitte, Lasse, Signe, Tor og Troels 
Fraværende:  Louise  
 

1. Valg af referent 

- Gitte 

2. Valg af ordstyrer 

- Troels 

3. Strategi for fremtiden (opfølgning) 
- Der er ingen lokaler at få og der er ingen penge i kommunen. Vi skal altså selv 

finde et sted at være. Det er virkeligt vigtigt at finde et sted NU som vi kan 

mødes i for at holde folk i gang så vi holder fast i vores medlemmer. Vi tror dog 

ikke på at vi kan få et fast sted hvor vi kan afholde møde i indeværende år så vi 

må nøjes med arrangementer i weekender i denne vintersæson. 

Tor vil tale med Plantagehusets leder Ole Blomsterberg ang. brug af 

plantagehusets lokaler.  

Vi vil derudover afholde 3 arrangementer i vinterperioden.  

Vi vil afholde en tur til Bunkermuseet, hvor vi vil tage på museet og derefter 

”lege” i bunkeren mandag d. 09-02-09. Vi spiser sammen bagefter og slutter om 

aftenen. Udvalget er Lasse, Troels, Gitte 

Et andet arrangement er videohygge med spil og lege inden (live stratego) og 

video på storskærm om aftenen efter aftensmad. Man overnatter på stedet (gerne 

en skole). Udvalget er Signe, Gitte, Troels. Datoen er lørdag d. 10. Januar og 

generalforsamling søndag d. 11. Januar.  

Sidste arrangement er en workshop hvor vi mødes og forbereder os til den 

kommende sæson, hvor arrangørerne laver karakterer med folk. Vi kombinerer 

det med en informationsdag til de forskellige arrangementer. Der skal info i 

avisen og ud på skoler. Lørdag d. 21. Marts kl. 10.00. Udvalget er hele 

bestyrelsen samt repræsentanter fra kampagnerne. 
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Troels sørger for at kontaktpersonerne bliver lagt op – først skal der laves et 

login. Der skal defineres hvad en kontaktperson er – Gitte skriver et udkast. Der 

sendes en mail til alle udvalg med informationer om kontaktperson osv. 

 

4. Oversigt og udvalg, generelt (hvilke udvalg har vi i det nye år)  
Der oprettes udvalgsmailadresser. 

- Udvalg for 2008 er:  
Aratar - Første lørdag i hver måned fra april til september 
Shiva – d. 20-21. Juni og d. 22.-23. august 
Tågeøen -  
Juniorlive – Signe har vist interesse og går med i udvalget. Der findes en dato hurtigst 
muligt så vi kan komme i gang 
ESFROAG – d. 10.-12. oktober 
(menneskets skæbne) 

 
5. Kalender (Hvad skal heri, kommunikation med admin, ansvar, deadline)  

- Kun egne arrangementer og medlemmers fødselsdage, særlige mærkedage 
(D&D’s fødselsdag f.eks), sidste tilmelding til arrangementer. 

- Ingen sms’er eller msn beskeder til admin. Admin vil kun modtage besked på 
mails sendt til admin@thyrf.dk 

- Deadline for datoer til admin er 1. December året før. 
- Der skal findes en ansvarlig i hvert udvalg som er den der skal sørge for at sende 

informationer til bestyrelsen. Her tænkes på regnskab, datoer osv. I princippet, 
medmindre andet fremgår tydeligt er det den person der underskriver 
udvalgskontrakten, der har ansvaret. Den person SKAL have en mail, der tjekkes 
ofte samt et nummer, som man kan fås fat på. Kontaktpersonen i det enkelte 
udvalg SKAL sørge for at informere sin kontakt i bestyrelsen sådan at admin og 
bestyrelsen ved ting. F.eks. i forbindelse med aflysninger. 
 

6. Forum (Hvad må skrives her, ansvar, andre foreningers arrangementer)  
- Der skal ikke oprettes forums til andre arrangementer end ThyRFs egen.  

- Man må gerne reklamere for ikke-thyrf arrangementer, men det skal godkendes 

af bestyrelsen først. Det skal skrives i forum reglerne.  

- Vi skal gennemgå advarsels systemet på forummet 
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7. LR medlemskab 
- Vi diskuterer hvorvidt vi mener at LR kan hjælpe os med de ting vi ønsker 

gennemført og om de i virkeligheden støtter Rollespilsmiljøet i Danmark. Vi 

beslutter os for at kontakte LR og forklare hvad vi synes problemerne er. 

Samtidig melder vi os officielt ud med besked om at vi håber at melde os ind 

igen når tingene ændrer sig. Troels og Gitte skriver et udkast som godkendes på 

bestyrelses forummet inden det sendes. 

 

8. Pr. generelt 

- Der sættes ting i gang til info mødet i marts. 

- Signe var på Øster Jølby friskole sammen med Sarah og lave PR for rollespil. 

Skolen vil gerne køre en bus med elever og lærere til et juniorlive. Der skal 

sendes mails til skolen når datoerne ligger fast. 

- Vi skal have lavet visitkort til folk der er ude med informationer. Udgiften til 

disse er godkendt af bestyrelsen. Troels og Gitte laver nogle.   

9. Nye forslag 

- Info om PR – arrangementer der kan lægges op på pr-siden. 

- Beskrivelse af ”pakker” til brug ved pr arrangementer 

- Live Stratego til rollespil der kan downloades til brug ved pr arrangementer 

- Live kampregler der kan downloades til brug ved PR arrangementer 

- Downloads 

 

10. Materiel og økonomi 

- Penge og medlemslister og bonner skal afleveres i en plastlomme ind af 

kassererens brevsprække når materiel afleveres. Bonnerne kan kun refunderes 

direkte af kassereren.  

- Der står ca. 10.000 kr. på kontoen 

- Lasse har avis udskrifter og penge liggende fra en pr tur 

- Vi har bestilt en flipover som vi skal beslutte om vi vil afhente. Godkendt! 
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- ThyRF-skilt til at stille ved vejen i forbindelse med arrangementer. Vi 

undersøger priser. Vi spørger evt. Carsten Købmand. Vi vil godt godkende 

omkring 1000 kr. til et skilt. 

 

11. Generalforsamling i Januar 

- Datoen er søndag d. 11. Januar kl. 10.00.  

- Lasse er på valg – kan ikke genvælges (bestyrelsespost). 

- Signe er på valg – vil gerne genvælges (Suppleant post). 

- Gitte er på valg – vil gerne genvælges (bestyrelsespost) 

12. Diverse 

 

 


