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1: Valg af ordstyrer 

Asger er ordstyrer – skype møde 

2: Opsummering fra sidste møde 

- Der mangler stadig opstillingsfolk til Panatria 

- Aftalepapirer begynder at komme i DB – tjek den ud 

- MM – der skal ske flere ting til magisk mandag – Gitte har modtaget datoer fra Jakob og sig 

selv. 

- Mønterne til Panatria er købt og ankommet – ser super fede ud 

- Det er desværre ikke muligt at få alle mails send ud til alle, men Gitte poster dem på 

Facebook. Det er folk ok med 

3: Strategi for fremtiden 

• Louise som fotograf (Lasse) 

- Louise er dygtig fotograf og har eget firma. Har tilbudt at fotografere for ThyRF til 

arrangementer mm. Til gengæld for medlemskab af foreningen. Lasse forhandler aftalen i 

hus således at vi får en fotograf til minimum et par arrangementer. Hun skal dog krediteres 

for alle billeder der lægges op som er taget af hende. Bestyrelsen er for kontrakten. Aftalen 

ligger i Dropboxen. 

4: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

• Panatria (Christine) – intet nyt 

• Juniorlivemødet og juniorlive generelt (Gitte). Vi vil bakke mest muligt op om KL og 

arrangørerne og det kunne være fedt at folk viste fanen derude som et morale boost også til 

dem der arrangerer, men også for at vise de yngre hvad rollespil er. 

- Introdag PR arrangement d. 21. eller 28. vi snakker frem og tilbage om hvilke muligheder 

der er. Bestyrelsen beslutter at Introdagen bliver d. 21. april fordi vi håber at det er muligt at 

hive folk hjem. Arrangementet bliver fra 14-16. 
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5: Forening generelt  

- Datoer til magisk mandag mangler stadig i et vist omfang – der er indtil videre kun Gittes og 

Jakobs datoer i kalenderen. Se i kalenderen for at finde passende dato – gå udenom pen and 

paper spils datoer 

6: TP 

• Status (Rikke) – intet nyt. Rikke ikke tilstede 

7: Økonomi/Materiel 

- Mønter er ankommet 

- ThyRF har fået 2 nye førstehjælpskasser af Bifrost 

8: It/Hjemmesiden 

• Admin vil gerne have møde med os til næste bestyrelsesmøde (Lasse) 

9: Udvikling – kurser og fonde 

- Vi forsøger at sidde med alle de steder vi kan komme til det for at få indflydelse og blive 

”opdaget” i kommunalt regi. Vi vil i den kommende tid deltage i mødet med foreningen der 

indgår i den nye reform, men det er generelt vigtigt at vi sidder med mest muligt. Gitte, 

Christine og Rikke deltager i det kommunale møde 

- Sponsor aftale med Bornerup der både lægger lokaler til LAN partyet men også sponsorerer 

de 1000 foldere som skal trykkes til KL. 

10: PR 

• Skal andre foreninger have lov til at reklamere på ThyRFs medier? 

- Vi snakker frem og tilbage om hvorvidt andre må reklamere på ThyRFs medie. På den 

lukkede medlemsgruppe er det bare fedt at der er reklame til vores medlemmer, men den 

åbne facebook side vil vi gerne have lidt kontrol over det. De foreninger/arrangementer der 

vil sende os en mail og rent faktisk tage kontakt til os vil vi gerne hjælpe, men man må ikke 

bare spamme frit. I mailen skal man skrive hvem man er og hvad det handler om samt info. 

Gitte modtager mails samt godkender – ved tvivlsspørgsmål poster hun på FB bestyrelsen 

- (serviceinfo) Bifrost giver reklame rabat til medlemsforeninger 

• Stemning for et PR arrangement til maj? Hvis ja, skal der findes tovholdere (Lasse) 

- PR arrangements ideen fra sidste er alt for omfattende at køre i stilling lige nu, men man 

kunne lave et mindre PR arrangement Vi tror dog ikke på at vi hente det store i at komme i 
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gågaden. I stedet skal vi nok fokusere fuldt ud på KL – det gælder os mediedækning. 

11: Særlige, kommende datoer 

• Lan party d. 4-6/4 – for medlemmer kun (Gitte) 

- Rollespil har mange aspekter og det er jo ikke alle der spiller eller synes om at spille på 

computer. En god mulighed for at møde andre medlemmer, men indtil nu kun 5 tilmeldte via 

mail… Dog er så vidt vi ved flere derude som mangler at få sendt deres mails. Hvis vi hører 

om andre der gerne vil være med til LAN så få dem til at sende mail til Gitte 

• Introdag d. 21/4 (Gitte) - se tidligere punkt. 

12: Nyheder til hjemmesiden  

• Evt. PR arrangement (Lasse) - afdiskuteret 

• En kort beskrivelse af, hvordan man tilmelder sig TP listen, samt hvordan den virker, så 

vi sikrer, at alle medlemmer forstår det (Rikke) Udgået da Rikke ikke er her 

13: Evt.  

• DUF kommer – Gitte præsenterer hvad DUF er og hvorfor det er vigtigt at støtte. Asger 

vil lave en konkurrence blandt vore egne medlemmer og udlover en præmie til vinderen 

således at det er noget medlemmerne kan være en del af. 

• Asylcenteret 

- Vi er blevet kontaktet at Asylcenteret i Hanstholm om at lave noget rollespil med/for dem 

derude. Jakob og Gitte tager ud og snakker med dem i næste uge og så ved vi forhåbentlig 

mere om hvad det er de tænker. Jakob er frisk på at være med selvom der er udfordringer 

sprogligt og kulturelt. 

• Mesterfest i sommerferien 

- God ide, men vi skal lige samkøre den med TP systemet så vi ikke jorder hinandens planer. 

• SFO 

- Østre Skoles SFO har kontaktet Gitte ang. en rollespils uge som de gerne vil holde for deres 

børn. Gitte har været til møde og givet informationer til pædagogerne og er indtil videre 

konsulent på projektet, men de vil gerne have besøg af nogle af os en dag med kostumer osv. 

Hvis man har mulighed for det er der tale om at komme på besøg i SFOen om fredag med 

kostumer og ting. Kan man, vil Gitte meget gerne høre fra folk.  

• Kommunikation 

- Det er rigtig vigtigt at vi roser hinanden samt spørger hinanden efter hjælp. Det er vigtigt at 

vi løfter i flok når vi bliver bedt om det. Alle vil have ros og anerkendelse så knyt gerne 
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nogle ord til når folk gør noget eller laver noget. Der kunne være noget at hente i 

teamudvikling og forventningsafstemning i forhold til det man bidrager med og det man kan 

samt sætte ord på hvad man ikke kan. Vi vil i bestyrelsen gøre næste bestyrelsesmøde mere 

teamudviklingspræget end møde og adressere de indeholdte problemer. (d. 17. april – ændret 

mødetidspunkt) 

14: Metakommunikation 

- Godt med tissepause. God energi. Godt at folk bød ind undervejs og var gode til at tage 

opgaver på – godt flow og rolige samtaler.  

15: Tilstede 

Lasse, Jakob, Magnus, Asger, Gitte (Skype møde) 

 


