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      Referat – Januar 2014 

 

Fast referent: Kassereren (Gitte Søe-Larsen) 

1: Opsummering fra sidste møde 

- Ingen opsummering fra sidste møde da det mest var et overdragelsesmøde fra den afgående 

bestyrelse. 

2: Strategi for fremtiden 

• Feedback og postkasseordning 

- Det er vigtigt med Feedback til arrangørerne fra spillerne. Vi diskuterer muligheder for 

hvordan vi kan få medlemmerne til at give feedback. Sidste år forsøgte vi at lave nogle tiltag 

der skulle få folk til at komme med feedback. Vi vil købe en billig postkasse som vi maler en 

skrigende farve hvori spillerne kan udfylde prefabrikerede sedler, udfylde og smide i. I løbet 

af arrangementet kan de frit udfylde blanke sedler. Udover det vil vi på bestyrelsens punkt 

ved scenarier sørge for sammen med spillerne at fremhæve 5 positive ting på scenariet. Der 

SKAL altid forefindes en stak skrivegrejer. 

 

Tovholder til køb af postkasse samt prefabrikerede sedler: Gitte køber ting, Lasse laver 

seddel 

 

• Juniorlive 

- Vi har fået lov til at være i Kronborg, Troels vil gerne komme og lave plots, men skal ikke 

stå som tovholder, John vil gerne hjælpe, Nicolaj vil gerne komme og spille plotroller når det 

er muligt, Jakob vil gerne gøre en stor indsats. Asger og Tor har snakket sammen om at lave 

et juniorkampagne som går i tråd med sidste søndag i TroA i Ålborg. Vi diskuterer i 

bestyrelsen hvad fordele og ulemper kan være i at lave et juniorkampagne der går i tråd med 

TroA i stedet for Panatria. Udfordringen er at vi stadig mangler folk der VIL det her. Vi 

forsøger igen at samle folk der vil tage ansvar for det samt sætte det på benene. 

 

Tovholder: Vi som bestyrelse vil IGEN kæmpe for at finde en stærk tovholder der kan samle 
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eller folk til teamet. 

  

• Pointsystem 

- Vi skal have en TP tovholder der vil samle op på hvem der evt. har hvilke point. Vi beslutter 

at bestyrelses TP-tovholderen er Rikke. Hertil hører også i god tid at advicerer om hvad 

ThyRF skal have anskaffet ting. Vi laver et fast dagsordenspunkt der hedder TP til opsamling 

og løbende ajourføring. Vi prøver at få folk til at melde sig til systemet. Tovholder tager 

kontakt til forskellige udvalg og får en beskrivelse af hvad arbejdsopgaverne indebærer. 

Rikke skriver derefter post på facebook omkring Point-system 

 

Tovholder: Rikke 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

• Der skal findes ny kontaktperson til arrangementerne 

- Christine vil gerne være kontaktperson igen i år. Lasse snakker med hende for en 

sikkerhedsskyld 

• Panatria 

- 3 punkter fra Panatria  

1: Panatria må indenfor budgettet gerne få privatpersoner til at lave mad. (20xpers pr dag) 

2: Panatria har behov for et nyt toilet. Gitte aftaler møde med skovtrolden og arbejder videre med 

evt. at få et toilet. Det vil koste os ca. 1500 at leje et godik toilet som vi selv henter – ca. 2700 at få 

den leveret. 

3: Scenarie datoer – to af dem er godkendt men vi mangler den sidste 

 

Tovholder: Gitte samler op på skoven igen for at få en aftale i stand samt dato til sidste scenarie 

 

4: Foreningen generelt  

• Status  

- En håndfuld medlemmer har meldt sig og har betalt. Vi håber der snarest muligt kommer 

flere. 

• Hvilke fordele er der ved at være medlem? - Rabatordninger? 

o Hvar vi nogle? 

o Hvor kunne det være fedt at få nogle? 

- Vi har ingen rabatordninger pt. Måske kunne vi lave nogle? Lasse vil snakke med 
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Dragonslair. Vi kunne også godt tænke os en formaliseret aftale med Asgaard Games (Kim 

og Leah).  

 

Tovholder: Lasse kontakter Asgaard Games samt Dragonslair og stof og stil, Asger 

kontakter Bifrost og hører, hvad der evt. ligger af rabatordninger i Bifrost samt kontakter 

stof2000. Rikke tager kontakt til en stof butik i Århus samt Nykøbing for at høre. Jakob 

snakker med Jysk samt busk hobby i Thisted. 

 

- Der diskuteres igen facebook gruppens status – åben for alle eller lukket for de medlemmer 

der er i foreningen. Vi går igen på en tænker og tager punktet op igen 

• Bestyrelsens synlighed 

- Bestyrelsen skal have et punkt til alle arrangementers brifings således at medlemmerne 

møder deres bestyrelsesmedlemmer. Vi vil køre nogle præsentationer på ThyRF-siden med 

bestyrelsesmedlemmer eller andre interessante personer i foreningen. 

• Børnebetaling  

- Henvendelse fra forælder der synes at det er mange penge at betale for evt. to børn. Vi 

henviser til at man kan rette henvendelse til kasseren og taler økonomi. 

5: Økonomi/Materiel 

• Flytning af lager – ekstra årlig udgift 

- Vedligeholdelse af lager – årligt ca. 1200 kr. Oprydningen gik godt og vi har fået flyttet alt. 

Vi har lige lidt et hængeparti med telte. Jakob vil se på teltene og få dem lagt sammen så de 

kan komme på plads. Vi har diskuteret hvorvidt lagerflytningen skal tælle med i årets TP, 

men da det lå inden årsskiftet har vi besluttet at lave en selvstændig belønning. 

• Priser for arrangementer 

o Troels' forslag til priser 2014:  

”Hej bestyrelsen, den nye vel og mærke. Nu er mine arrangementer for 2014 lagt online, men hvad skal 

prisen være for ikke medlemmer: Jeg tænkte på 200 kr. for et Panatria 24 timers, og 300 kr. for et Panatria 

42 timers. 300 kr. for ESFROAG og 100 kr. for Scisco” 

- Bestyrelsen er enig i beløbene 

• Betaling ude i skoven – iZettle? 

- Udskudt  

 

6: It/Hjemmesiden 

- Vi overvejer www.rollespil.dk inden næste gang 
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7: Udvikling – kurser og fonde 

- Førstehjælpskursus i løbet af i år. 

- Og så spares der op til et kursus i januar/februar 2015 – Der skal spares ca. 6000 op så vi kan 

arrangere kurset inden denne bestyrelse går af. Arrangører på kurset 2015 bliver dette års 

bestyrelse 

8: PR 

• Deling af opslag på FB 

- Hvis vi deler status opdateringer fra vores ThyRF-side kommer vi ud til noget flere 

mennesker. 

9: Særlige, kommende datoer 

- Vi overvejer et lan her i foråret. Gitte undersøger nogle forskellige muligheder. 

10: Nyheder til hjemmesiden  

• Der er kommet ingame forum  

- Vi tror på at der kommer flere spillere, men der gik lidt for lang tid inden det kom i gang. 

11: Evt.  

• Jeg vil begynde at bruge Doodle som organiseringsorgan til møder 

• Skypemøder kontra face-to-face møder 

- Vi vil helst at vi gør enten det ene eller det andet, men vi holder os selv fast på at vi skal 

forsøge så vidt muligt at mødes kvartalsmæssigt face to face, men ellers skype. 

• Mails 

- Vi vil gerne at alles mails sættes op til at modtage mail fra ThyRF men at INGEN andre 

svarer på mails udover Lasse og Gitte. Alle bestyrelsesmedlemmer har selv ansvaret for at få 

oprettet deres mail. 

• Aftalepapir 

- Vi skal udfærdige aftalepapirer på alle vores aftaler om f.eks. kørsel og budgetter Så vi kan 

lave aftalepapirer og få dem lagt op i dropbox. 

 

Tovholder: Rikke kigger referater igennem for at finde frem til tidligere aftaler. Lasse laver 

et punkt på den kommende dagsorden omkring aftalepapirer. 
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12: Næste møde 

- Lasse laver en doodle 

13: Metakommunikation 

- Vi har haft Asger med via skype mens andre ikke er på skype. Det er gået fint med at have 

Asger med via skype, men der har været ting som han ikke fik sagt fordi det var midt i 

debatter. Vi har hoppet lidt i punkterne i dag og skal nok være lidt strammere på hvad det er 

vi skal diskutere i punktet. Under evt. kan man springe tilbage til tidligere punkter 

14: Tilstede 

- Lasse, Rikke, Gitte, Jakob, Asger (via skype) 


