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      Referat februar 2014 

 

1: Opsummering fra sidste møde 

Lasse opsummerer 

2: Strategi for fremtiden 

Møde med juniorlive d. 3/3: Gitte vil være der som mødeleder og sætte tingene i gang. Øvrige 

bestyrelsesmedlemmer er velkomne. Vi tager stilling til mødets udfald efter mødet. 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

• Kontaktperson: Christine har sagt ja til opgaven som kontaktperson for bestyrelsen. 

Panatria mangler stadig opstillingsfolk og det er vores opgave at hjælpe med at sikre at der 

er folk der kommer på banen således at Panatria kan afholdes. Vi skal som bestyrelse 

forsøge at være mere kreative i vores markedsføring af TP og lign. 

Tovholder: Hvert bestyrelsesmedlem skal hver især snakke med 5 personer og forklare dem 

TP systemet samt forsøge at finde folk til at hjælpe til Panatria samt Juniorkampagne. 

 

4: Forening generelt  

• Aftalepapirer – Vi vil samle aftalepapirerne i en mappe på dropbox – dokumenterne er 

begyndt at blive samlet stille og roligt 

 

• Magisk Mandag – Anders sidder troligt til magisk mandag hver eneste mandag kl. 17.00-

22.00, men det reelle tal der kommer til arrangementet er ca. 4 personer pr. gang. Vil vi 

fortsætte med magisk mandag eller hvad vil vi med MM? 

Input: Vi synes at det er lidt spild af Anders’ tid, men vi synes også det er synd at lukke det 

ned. Vi synes der skal laves nogle tiltag til Magisk mandag, men skal vi puste liv på et 

magisk mandag der reelt ikke er behov for? En del af problemet ligger måske i et vi forsøger 

at skabe en klubfølelse et sted hvor der ikke er en klub. Der er mange ting der kan lade sig 

gøre i lokalerne vi har, men hvad vil vi? Vi havde sidste sæson en plan for at hvert 

bestyrelsesmedlem skal have 2 magiske mandage på et helt år. Man kan jo evt. lave 
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makkerpar for at imødekomme problemstillingen med at nogle bestyrelsesmedlemmer 

sidder udenfor Thisted området. Bestyrelsen vil lave en plan for magisk mandage hvor 

bestyrelsen står for nogle aktiviteter samt forsøger at reklamere for hvad der sker til magisk 

mandag.  

Tovholder: Gitte samler på skolelukkede uger i forbindelse med lokalerne, hvert eneste 

bestyrelsesmedlem sender inden d. 1. marts 2 datoer (mandage i LIGE uger) til Gitte med 

magisk mandage man vil ”stå for” som lægges i kalenderen af Gitte. 

 

• Postkasseseddel – Lasse fremlægger forslag til postkasseseddelen. Bestyrelsen godtager 

forslaget 

 

• Opfølgning på rabatordninger 

- Bifrost  (Godik) Kontakt Asger for yderligere info 

- Asgaard Games http://www.asgaard-games.dk/group.asp?group=5831 

Der gives en del rabat på warhammer ting til vores medlemmer, men de giver også gerne rabatter 

på pen and paper bøger hvis man tager direkte kontakt til Asgaard Games med titler. 

- Stof og stil  - Ingen succces 

- Dragons Lair  - Ingen succes  

- Stof 2000  - Ingen rabatordning, men de giver mængderabat 

- Jysk  - ikke kontaktet dem endnu 

- Busk  10% på alt 

5: TP 

Rikke er i gang med at se på kuglepenne og priser og arbejder derudover på at lave oversigten over 

arbejdsgrupperne. Vi skal til at have nogle navne på TP listen samt hype lidt hvem der står på listen 

eller hvor mange der er. Man SKAL tilmeldes på TP listen for at kunne få TP. Rikke er 

hovedansvarlig for TP listen og derved er det hende der skal have tilmeldingen. 

 

Planlægning af arrangement for dem der hjalp til sidste lageroprydning: Vi snakker om at invitere 

dem ud at bowle onsdag d. 16. april. Rikke og Gitte er tovholdere.  

6: Økonomi/Materiel 

• Mønter – Gitte har sendt ansøgning om mønter til Bifrost som har stillet mange ekstra 

spørgsmål til ansøgningen. Sidst var det hvorvidt vi ville udlåne og om vi selv havde 

undersøgt at støbe. Der er stadig ikke noget konkret svar fra Puljen, men vi har simpelthen 
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ikke manpower nok til selv at støbe eller hamre 10.000 mønter ud. Der er sendt svar til 

Bifrost puljen. 

Arrangørerne på Panatria tripper på at få et svar således at de kan tage stilling til hvorvidt vi 

skal bestille mønter eller ej – på trods af at der ikke er et konkret svar fra Bifrost. Vi tager 

chancen og bestiller mønter for 7000 kr. og håber på det bedste fra Bifrost. 

 

7: It/Hjemmesiden 

• Fanen sponsorer – vi snakker om vores sponsorer side på hjemmeside. Lasse fremlægger at 

der skal stå sponsorer og rabatordninger. Bestyrelsen er enig 

• Info@thyrf.dk – Maillisten kan ikke sættes op til at alle får mails. Derfor er det nødvendigt 

at en besvarer på mail og ikke alle kan se den. 

• IT og programmering af regnskabs opsætning (oprydning og evt. afklaring) Gitte har set sig 

nødsaget til at sætte Troels i gang med at programmere et regnskabsprogram til at få et 

fungerende regnskabsprogram. Der skal findes en dato for et prioriterings møde med 

programmøren. 

Tovholder på indkaldelse af møde: Lasse 

8: Udvikling – kurser og fonde 

• Førstehjælpskursus. Vi vil afholde førstehjælpskursus engang i efteråret. 

Tovholder: Lasse og Gitte 

  

9: PR 

• Radio Limfjord – Vi vil gerne være medlem af Radio Limfjord igen i år og Rikke vil gerne 

holde den ajourført.  

Tovholder: Gitte sørger for indbetaling, Rikke holder ajour 

10: Særlige, kommende datoer 

• Lan party? 

Bornerup datacenter vil låne os deres lokaler til Lan party en weekend. Troels vil være 

ansvarlig for netforbindelse. Vi holder det d. 4.-6. April. Kun for medlemmer af ThyRF – 

gerne med madordning man kan melde sig til og ellers folk udefra. 

Tovholder: Gitte 

 

• Juniorlive møde d. 3 marts 
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Tovholder: Gitte 

11: Nyheder til hjemmesiden  

• Lan party 4.-6. april 

• Nye priser i ThyRF for dagsbilletter til enkeltarrangementer  

Tovholder: Lasse lægger det op på hjemmesiden 

12: Evt.  

- Medlemskort -  skal vi have medlemskort til ThyRF i fremtiden og hvordan vil vi gøre det? 

Vi snakker frem og tilbage omkring fordele og ulemper ved medlemskort. Vi starter ved at 

folk skal oplyse medlemsnavn og medlemsnummer når de handler med rabat. 

- Telte på mejeriet skal fjernes i denne uge. 

13: Metakommunikation 

- Overraskende godt med møde via skype. Egentlig har folk været ok til at holde talerlisten og 

det har fungeret ok med enkelte udfald. Christine har haft problemer med skype fordi hun er 

via telefon. Man skal være klar på skype til mødetidspunket og ikke først skal til at kobles 

på.. Altså skal man gerne vise sig online i hvert fald 15 før mødestart 

14: Tilstede 

Asger, Jakob, Christine, Lasse, Gitte, (Rikke) 

 


