
   Dagsorden bestyrelsesmøde ThyRF Marts 2013 
 

1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonerne 

- Iritoss:    

Palina – Regelsættet er online, men der er allerede ændringer på vej igen. De bliver klar til at gå i luften 

til første weekend i april. Er begyndt at benytte værdigrundlaget. Det implementeres på mestermøder. 

- Shiva:   

Jakob – Intet nyt 

- ESFROAG:   

Palina – Intet nyt 

- Panatria:   

Rikke – bliver klar med regelsættet til at gå online ifølge planen. Der er meget der skal gøres, men de 

regner med at tingene bliver skrevet færdigt og klar til at køre i stilling. 

- Landsforeningen Bifrost:  

Rikke – Rikke sidder ikke længere i repræsentantskabet i Bifrost, men det gør Asger i stedet. Der er for 

tiden fokus på Fastaval samt Forum 2013 

- Offentlige instanser:  

Gitte – Intet nyt 

- Lokalerne:   

Gitte – Intet nyt. Pga. Lockout kun adgang til én nøgle 

- Morsø satellit projekt:  

Anders – stand by 

- Regionsrådet:   

Rikke – Der er rod i hvem der egentlig har ansvar for regionsrådet, Rikke tager kontakt til Bifrost og 

hører hvem der er kontakten dertil samt om de har nogle info vi ikke har. Vi vil have sat et møde på 

benene – enten via os eller andre. 

- Skive satellitprojekt:  

Anders – Samler telefonnumre. Det går godt dernede og de er i fuld gang. De spiltester reglerne. Anders 

tager kontakt til dem og samler op på medlemsskaber.  

 

4: Forening generelt 
- Magisk mandag – planlægning samt beslutning om åbningstider.  

Nye åbningstider kl. 17.00 – færdig med spisning kl. 18.00 derefter møde til kl. 22.00 (med start efter 

påske). Warhammer en dag i måneden(2. mandag i måneden), Pen and paper gruppe hver 14. dag, en 

gang i måneden en aktivitet lavet af bestyrelsen (1. Mandag i måneden) 

- Børneattester – opsamling –  

Rikke får dyngen og sender dem ind. Vi skal nok sende i flere bølger for at sikre at vi i hvert fald har 

overholdt reglerne. 

- Datoer og dobbeltbooking i kalenderen  

Bestyrelsen mener at det er op til arrangørerne selv at beslutte om de vil lægge arrangementer samtidig, 

men vi henstiller til at de finder andre datoer hvis der er ting der ramler sammen. 

- Hvordan sikrer vi at der ikke bliver problemer i at have to fantasy kampagner – strategi.  

Vi vil for alt i verden ikke have at vores to kampagner skal rive foreningen itu. Vi ser det som en styrke 

at der er to så forskelige tiltag der giver vores spillere mulighed for at få forskellige ting ud af det. Hvis 

der skulle forekomme situationer der aspirerer til negativ stemning mellem arrangementerne og deres 
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deltagere vil vi forsøge hurtigst muligt at lukke diskussionerne ned samt tale med de implicerede. 

Admin handler derefter på bestyrelsens initiativ, hvis han lukker diskussioner og sletter posts. 

Bestyrelsen er fortalere for at folk selvfølgelig har ret til deres egen holdning, men vi vil, hvis vi hører 

gentagne negative kommentarer, gøre opmærksom på den skadelige effekt den slags har.  

 

5: Økonomi/Materiel 

- Budgetter samt fordeling af ressourcer 2013  

Budgetmøde for alle arrangører, hvor vi taler sammen om hvad der er behov for. – Vi vil gerne have et 

møde med arrangørerne hurtigst muligt. 

Kampagner for et beløb der svarer til 15 kr. pr. deltager. Evt. restbeløb er arrangementets at råde over til 

fremtidige arrangementer. Der skal dog afleveres bonner til kasseren INDEN næste arrangement med 

antal deltagere for ellers er der ingen penge til kommende arrangement. Penge til særlige projekter søges 

separat og behandles af bestyrelsen.  

- Indberetning til Bifrost  

Gitte sørger for at der sendes relevante dokumenter til Bifrost. 

- Deling af plotitems – eks. Golem eller andet ”sejt” mellem kampagner:  

Så længe et arrangement stadig benytter et plotitem eller lign. Kan den ikke bruges til andre 

arrangementer. Når arrangementet er færdig med tingen kan andre låne den hvis der er sagt god for det 

af det arrangement der har brugt den/købt de/lavet den. Hvis tingen er købt/lavet for projektpenge afgør 

bestyrelsen fra projekt til projekt om det må benyttes frit. Arrangørerne skal sørge for at mærke 

plotitems så de andre arrangører kan se at det er i brug og ikke må benyttes. 

- Rikke og Tor skriver ansøgning til Bifrost puljen omkring terræn til Warhammer spillet til Magisk 

mandag. 

 

6: It/Hjemmesiden 

- Retningslinjer til admin  

man må gerne rose arrangementer man er til, men vi vil ikke have nedladende eller nedgørende 

kommentarer om andre arrangementer. 

- Møde med programmør ang. prioritering til næste bestyrelsesmøde. Gitte inviterer Troels til mødet i 

April. 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

- Projekt Baun – Hvad gør vi hvordan? Lyse ideer Rikke foreslår Raasted.  

 

8: PR 

- Radio Limfjord  

- Torvedag, d. 25. maj – opsamling – der søges på Facebook om en arbejdsgruppe der skal støtte op om 

arrangementet. Palina skal have hjælp. Der er søgt tilladelser fra kommunen, politiet samt Thisted 

turistråd. Sættes en lille happening i gang samt små konkurrencer. Gitte tjekker levnedsmiddelregler for 

hvad vi må servere. Gitte arbejder på at få nogle middelaldertelte samt middelalder reenactere. Vi holder 

møde allerede i næste uge torsdag d. 4. april hos Rikke. 

- Brochure – Rikke laver rettelser til brochuren samt har skrevet velkomstbreve til medlemmer 

 

9: Særlige, kommende datoer 

- 1. Maj deadline på regnskab til kommunen 

- 1. maj deadline for ansøgningsfrist på Projekt Baun 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 
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 11: Evt. 
- Ang. Trailer som vi nuværende låner af Jesper (Nicolajs far) om det er muligt at låne traileren til 

Panatria også. Palina tager kontakt. 

 

12: Næste møde 

- Planlægningsmøde ang. PR dag torsdag d. 4. April 

- Næste bestyrelsesmøde d. 29. april 2013 

 

13: Metakommunikation 

- Lidt uro i dag pga. megen opsamling. En smule ufokuseret, fordi Rikke lige skulle sættes ind i tingene 

igen. Ellers har vi snakket fornuftigt sammen.  

 

14: Tilstede 

- Rikke, Palina, Gitte, Anders 

 

 

  


