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1: Opsummering af sidste møders opgaver 

- Gitte har snakket ed Nors erhvervscenter omkring lagerplads og afventer at de ringer tilbage med pris på 

hvad det vil koste for 50-100 km2 i frostfrit lager – tager kontakt igen når der er ferie fra skolen 

- Gitte tager kontakt til skoven lige straks hun har ferie og mere tid 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

- Vi snakker lidt frem og tilbage om det at nå målene for vores strategi, men vores opfattelse af 

medlemsskaren i år er nok den at medlemmerne har brug for ro og fred med de nyopstartede tiltag og at 

vi til begyndelsen af næste sæson vil have kørt mentor ordningen i stilling samt muligvis sende et brev 

ud til udvalgte medlemmer. Der mangler noget sammenhængskraft i foreningen som vi er nødt til at 

have skabt – det samme gælder i forhold til forældrene. Vi overvejer at tage telefonisk kontakt til 

forældrene og oprette en forældre database, men for at gøre det skal vi have tænkt over hvad det præcis 

er vi gerne vil have vores forældre til. 

-  

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonerne 

- Vi har i foreningen vedtaget at der i fremtiden kun skal være én kontaktperson. Kontaktpersonen i år er 

Christine som i fremtiden vil sørge for at alle udvalg får de beskeder der er nødvendige. Christine vil 

samtidig samle mobilnumre og mailadresser på udvalgene og lave et dokument. 

 

Interne kontakter 

- Iritoss: Det går godt. De er ved at finde deres ben. Der var vist omkring 20-25 til sidste Iritoss. 

- Iritoss Skive: Iritoss har skrevet en liste over de ting de har brug for fra lageret – hvilket ikke er meget 

og som er dumt at køre til Nors at hente. Vi vil hjælpe dem med at lave et mini lager i Skive til Skive 

Iritoss. Vi hører Nikolaj om han evt. kan hjælpe med at stanse mønter ud. 

- Panatria: Der er problemer med at finde folk til opstilling samt transport – folk der kan rykke og tage 

fat. 

- Shiva: Kører som planlagt.   

- ESFROAG: Kører som planlagt.  

 

Eksterne kontakter 

- Offentlige instanser (Gitte):   

- Lokalerne (Gitte):   

 

4: Forening generelt 

- Spillere i skoven efter slut – Der var folk fra Skive der måtte efterlades i Skoven i en time inden de blev 

hentet af deres forældre. Vi havde fået lov af forældrene til at køre fra skoven. Vi beslutter fra 

bestyrelsens side følgende: hvis et arrangement slutter og pakker ned før det annoncerede sluttidspunkt 

har vi som forening ansvar for de spillere der befinder sig i skoven og der forlader man ikke spillere 

alene medmindre man har en klokkeklar aftale med spillere samt evt. forældre. Er det efter det 

annoncerede sluttidspunkt har vi principielt ikke noget ansvar, men alligevel henstiller vi at man som 

arrangør tjekker op på de spillere der står tilbage – især hvis det er yngre spillere. 

 

5: Økonomi/Materiel 

- Budgetmøde med udvalg – vores bedste forslag er søndag d. 7. juli kl. 16.00 – ThyRF laver mad så 

tilmelding er bindende og vigtig. 
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6: It/Hjemmesiden 

- Vi snakker lidt om at lægge telefonnumre op, men vi vil gerne at den primære kontakt til bestyrelen er 

via mail medmindre det er akutte tilfælde. I akutte tilfælde kan vores numre altid findes via 118. 

- Vi laver et sticky på Jakobs besked om oprydning i lageret på facebook så den ikke drukner. 

- Notat om besked til Panatrias krogruppe: Vi vil gerne på sigt have programmeret madtilmelding ind i 

den gængse tilmelding, men det er ikke første prioritet og kommer altså først ude i fremtiden. 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

- Vi overvejer 1. hjælps kursus til vinter eller forår. Vi tror ikke det er gavnligt til efteråret, men måske 

enten først på foråret 2014 eller efterår 2014. 

- Anders vil gerne hjælpe til med at læse og finde fonde samt søge på dem sammen med Gitte i det 

omfang han kan finde tid til det. Der træffes ingen beslutninger uden bestyrelsen godkender det. 

 

8: PR 

 

9: Særlige, kommende datoer 

- D. 7. juli – budgetmøde 

- D. 21. september eller 5. oktober– oprydningsdag i lageret. Der er afstemning på facebook og deadline 

for fastlæggelse af dato er d. 1. august. 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

 

11: Evt. 

  

12: Næste møde 

- D. 29. juli kl. 16.00 

 

13: Metakommunikation 

- Gitte er træt og er for har der ikke været så meget styr på ting. Vi er lidt vingeskudt af at mangle to 

bestyrelsesmedlemmer som sidder inde med informationer som vi skal bruge samt input til punkterne. 

 

14: Tilstede 

- Jakob, Anders, Christine, Jan, Gitte 

 

 

  


