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

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

- Tågeøen: Under udvikling. Kontrakten skal underskrives inden første scenarie før de 
officielt er under ThyRF. 

- Shiva: Første scenarie afholdt med succes også de skal underskrive kontrakt.  
- ESFROAG: Ligger stadig 1. Weekend i efterårsferien.  
- Juniorlive – nyt forslag: Ingen fast mester gruppe. Minimum 5 mestre til hvert scenarie. Man 

tilmelder sig de lørdage man kan og det gælder hvem som helst der kunne have lyst til at 
hjælpe foreningen. Gitte og Louise er tovholdere, men det er ikke nødvendigvis dem der 
møder op hver gang.   

- Ah-social: Mulighed for at vedligeholde det sociale netværk i vinterperioden. Videoaften, 
m.m. Vi ser alle på mulige datoer (især i November og januar måned hvor der er en død-
periode) 

 
Pkt. 3:  PR – pr projekter  

- Sommerferie aktivitet: Gode, hårde dage. Børn slår altid hårdt! 
- Klitmøller: Stadig få opmødte, 6 fra foreningen. Gik over alt forventning, generelt er folk 

vilde med rollespil.  
- Kulturnat i Thisted: Vi vil med i år, det plejer at være godt.Kulturnatten i år er d. 19. 

september. 
- Sennels skole: Ja til Sennels skole. Vi skal have fundet ud af hvem der tager afsted! 
- PR-post:  Sarah er udnævnt som foreningens nye PR-kvinde. 

 
Pkt. 4:  Nye forslag og ideer til fremtiden 

- Nye kontingent satser:  
Gitte forelægger nye forslag for medlemskaber. Nye kontingens satser kan først vedtages 
ved næste generalforsamling. Daniel ytrede bekymring om hvorvidt det var nok med et 
enkelt prøvescenarie inden man skulle købe medlemskab for at spille med yderligere. 

- Gitte foreslår at der indføres æresmedlemskab til folk der startede foreningen. Enstemmigt 
vedtaget. 

- Fest for arrangører: Først i september måned inviteres alle der har arbejdet for foreningen til 
en fest. Man kommer kun med hvis man er inviteret.  

- Arrangement i November måned; video arrangement, 22-23. November. 
- Generalforsamling d. 11. Januar:  
- Godkendelse af kontrakt som udvalgene skal underskrive: 

Kontrakten læses op. Kontrakten blev enstemmigt godkendt. 
Kontraktbrud; Muligheden er ekskludering fra foreningen. Senest en uge efter at en advarsel 
er givet til et udvalg, skal der ligge rapport/en meget god grund. Sker dette ikke kan 
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bestyrelsen vælge at ekskludere udvalget og udvalgets arrangører fra ThyRF. Dette 
indebærer: 
 En hver udelukkelse fra foreningens arrangementer 
 Herunder også udelukkelse fra foreningens forum og brug af foreningens udstyr. 

- Workshop 
- Videoaften 
- Sikkerhedspost: Dækkes af Stefan. Stefan er nu foreningens nye sikkerhedsrepræsentant. 
- Mobbepolitik læses op, vedtages enstemmigt. Mobbepolitikken ligges op sammen med 

alkoholpolitikken i vores vedtægter. 
 

 
Pkt. 5: Økonomi/Materiel 

- Oprydningsdag i ThyRFs opbevaring: Lørdag d. 16. august.  
- Underskrivning af bank papirer så Louise får kontrollen over kontoen. 

 
Pkt. 6: Eventuel 

- Forældre info: udkast til forældre information til hjemmesiden.  
- Bus til Horsens Middelalder festival (Lasse finder priser og overvejer ideen) 

 
 
Tilstede: 

- Lasse Henriksen 
- Louise K. Larsen 
- Stefan Jensen 
- Sarah Svenningsen 
- Gitte Søe-Larsen 
- Daniel Friis 

 
 


