
                              Referat September 2014 
 

 

1: Opsummering fra sidste møde 

2: Siden sidst  
• Opsamling af opgaver/arbejdstider for juni, juli og august (Lasse) 

Informationer sendes til Lasse for Juni, Juli, August. 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 
• Panatria (Christine) 

Ikke noget nyt fra Panatria 

• KL (Christine) 

KL (Nicolaj) foreslår at priserne skal fjernes 

- Vi diskuterer frem og tilbage omkring hvordan og hvorledes vi bedst kan hjælpe KL 

med at komme på benene, Vi synes ikke det er godt at lære børnene at de bare kan 

deltage gratis i KL men skal betale for andre ting. Derudover mister vi grundlaget til 

hvorfor de skal blive medlemmer. Bestyrelsen mener ikke at betaling skal fjernes 

men fortsat skal ligge på 50 kr pr. KL arrangement, da det er en overkommelig 

opgave. 

 

4: Forening generelt  

• Medlemsfest (Gitte)  

– Gitte og Chris skal mødes snart og snakke om forslag til festen. Forhåbentlig kan den 

afholdes inden nytår eller umiddelbart efter nytår 

• GF (Lasse)  



- søndag d. 16/11 kl 10.00 på Østre Skole – Gitte låner lokaler. 

• Hvor mange spillere skal et scenarie som Panatria have, for at bestyrelsen synes det er 

økonomien værd at støtte? (Lasse) 

- Vi mener at Panatria er værd at støtte uanset deltager antal. Vi er til for dem der vil i 

skoven for at spille – ikke for dem der ikke vil spille, men de penge vi bruger på 

Panatria skal selvfølgelig stå mål med deltager antallet. 

5: Strategi for fremtiden 
• MM  (Lasse) 

- Vi snakker om mulighederne for magisk mandag. Jakob vil gerne tage opgaven som 

klubleder på sig, men kan ikke komme hjem efterfølgende. Vi undersøger om der 

kan laves en aftale med Anders om kørsel.  

- Der skal til magisk mandag laves et fast program (Gitte hjælper gerne med det) 

- Jakob vil gerne have lov at bruge 500-1000 kr. til spil til magisk mandag – 

bestyrelsen siger god for spil. 

- Vi forsøger at lede efter en GM der kan stå for Pen and Paper til MM 

6: Økonomi/Materiel 

• Våben og kofter – priser (Asger) 

- Kofter kan ikke betales sig at købe. Vi laver en arbejdsweekend og syr 10-20 

våbenslag ud af genbrugsstof til udlån. Asger, Gitte og Christine hjælper gerne. Vi 

finder dato på næste møde. 

- 300 kr. ca. for et juniorvåben – kan måske indhente en mængderabat. Calimacil fordi 

det ikke skal vedligeholdes. Vi undersøger pris på 10 våben. (Asger) 

• Økonomi 

- ThyRF har nuværende ca. 12.000 kr. på kontoen 

7: It/Hjemmesiden + nyheder til hjemmesiden 

- Jakob har fået lavet en aftale med Star Pizza hvor vi får en cola når vi bestiller pizza 

til MM. 

- Der skal nok opdateres på hjemmesiden ift. sponsorer. Lasse ser på de forskellige 

aftaler vi har og sørger for at sende til Admin. 



8: Udvikling - PR samt kurser og fonde 
• Magnus og Tobias (Magnus) 

- Magnus’ arbejds situation har sat lidt en stopper for projektet med at tage ud på 

skoler, men efter november har han nok mere tid igen og derfor kan det måske være 

at de er klar til projektet inden den nye sæson. 

9: Særlige, kommende datoer 
• 28/9: KL  

• 10-14/10: ESFROAG 

10: Forenings-SFO 

• Resume fra mødet d. 12/8 (Gitte) 

- Vores problem er at vi er blevet bedt om at finde instruktører indenfor egne rækker 

og det er det vi ikke kan. Vi må arbejde på at få skolerne og kommunen til at forstå 

at vi er nødt til at møde de unge mennesker for at forsøge at få gaflet dem som 

instruktører. 

- Evt. kan vi forsøge at få ungdomsskolen tale mht. at lave nogle besøg for de unge 

mennesker så vi kan præsentere os selv 

• Rep. Møde omkring FSFO (Asger)  

- Asger tog forenings SFO med på rep. mødet, men der findes ingen guide men Bifrost 

vil gerne være behjælpelige med at finde på ting. 

- Gitte snakker med Berner. 

11: Evt.  

• Dagsorden GF  

- Samtale kort om GF og punkter på dagsordenen – der skal ret hurtigt laves en doodle 

på datoer omkring GF skype møde. 

• Troels som ambassadør for Dværgekisten (Troels) 

- Dværgekisten er en hjemmeside der køres af en rollespiller fra Herning der sælger 

brugte rollespils ting. Troels er nu ambassadør for dværgekisten, hvilket betyder at 

hver eneste gang vi handler/bytter i dværgekisten skal de oplyse Troels’ navn og 

derved sparer foreningen XP op som foreningen får noget ud af. Der er en pulje hvor 



10 procent af det man handler for lægges i – der kan man søge penge til f.eks. brugte 

spil eller lign. Troels skriver teaser der lægges op på facebook siden. 

 

12: Metakommunikation 

- Vi skal huske at slukke mikrofonerne når vi ikke bruger dem. Ikke mange der gjorde 

det dog har det været ret glidende overgange på trods af at folk ikke har overholdt at 

slukke mikrofoner. Ca. 2 timers. 

13: Tilstede 

- Rikke, Christine, Lasse, Jakob, Asger, Gitte 

 


