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1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

- Ny 5 års plan – hvad gør vi og hvordan?: Brainstormer på facebook – vi laver et møde der kun skal 

handle om planen og ellers på mødet d. 28. januar. 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonerne 

- Valg af nye kontaktpersoner 

- Iritoss:   Palina    

- Shiva:  Jakob 

- ESFROAG:  Palina 

- Panatria:  Rikke 

- Landsforeningen Bifrost: Rikke 

- Offentlige instanser: Gitte 

- Lokalerne:  Gitte 

- Morsø satellit projekt: Anders 

- Regionsrådet:  Rikke 

- Skive satellitprojekt: Anders 

 

4: Forening generelt 

- Vi ved at udfordringen det kommende år bliver at skaffe medlemmer og vi vil forsøge at lave nogle 

aktive PR projekter som både skal skaffe nye medlemmer men også især skabe gode oplevelser og 

muligheder for samvær for de nuværende medlemmer. 

- Børneattester: Vi skal hurtigst muligt indsamle børneattester på flest mulige. Vi beslutter at vi laver en 

liste over de personer der skal indhentes børneattester på. Rikke laver listen og sørger for at få dem 

indhentet samt at få dem opbevaret hos Bifrost. 

 

5: Økonomi/Materiel 

- Medlemmer – få folk til at melde sig som medlemmer. 

- Regnskab- Anders snakker med Lars Gasberg ang. Indførsel i Conventus og Rikke og Gitte mødes 

inden og får helt styr på regnskabet. 

 

6: It/Hjemmesiden 
- Kontrakter - Kontrakterne godtages men vi fører til referat at vi som bestyrelse gerne vil genforhandle 

eller evaluere på aftalen hvert år. 

- Snart møde med admin omkring udvikling. Vi tager det op på kommende møder 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

 

8: PR 

- Radio Limfjord – Vi vil gerne fortsætte med at have medlemskab hos radio Limfjord – Rikke vil gerne 

sørge for at den bliver opdateret. 

- Torvedag, 25 mennesker. Engang i maj måned, Louise med kamera, Bjørn med guitar, Matthias og 

Lasse med ild, Kim med bjørn - Palina er tovholder (foreløbig dato lørdag d. 25. maj) 

 

9: Særlige, kommende datoer 

- Oprydningsdag i ThyRF stand by indtil Gitte har snakket med NJA/Licentia 
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10: Nyheder til hjemmesiden 

- Hvilke nyheder, hvem skriver dem? – Nyheder på hjemmesiden sørger Gitte for. Vi skal helst hjælpes 

ad med at skabe liv på facebook, men også på forums. 

 

 11: Evt. 
- Panatria. Vi har fået en officiel mail fra Troels ang. Panatria – Der er ”go” til Panatria 

 

12: Næste møde 

- Struktur for møder og planlægning – Møder afholdes mandag til magisk mandag kl. ca. 16.00 til 18-

19.00. Som udgangspunkt sidste mandag i måneden.(næste møde d. 28. januar) 

- Referatet skal gerne lægges op og formanden sørger for at det kommer ud. Skal i hvert fald lægges som 

dokument i facebookgruppen så bestyrelsen kan følge med. 

- Man kan lægge punkter op i facebookgruppen senest indtil fredagen inden et møde. 

- Ligger man informationer på forum skriver man på facebook at man har gjort det. 

 

13: Metakommunikation 

- Stille og roligt møde, god kommunikation med respekt for hinanden. Vi prøver at lære hinanden at 

kende så der er plads til alle. 

 

14: Tilstede 

- Jakob, Jan, Rikke, Gitte, Palina, Anders. 

 

 

 

  


