
   Dagsorden bestyrelsesmøde ThyRF Maj 2013 
 

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 

- Gitte har også kontaktet skoven ang. et møde, men der er endnu ikke kommet en dato i stand. 

- Børneattester. Grundet forskellige problemstillinger er det endnu ikke sket. 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 
- Nuværende ca. 58 betalte medlemmer  

 

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: Tor er gået af som hovedarrangør, hvilket har betydet mange strukturændringer. Michael Ulnits 

har overtaget som hovedarrangør og har uddelegeret nogle af sine gamle poster til andre. Lige nu er den 

store udfordring transport af tingene ud til skoven pga. mangel på bil samt trailer. Jakob ringer til 

politiet og hører hvad straffen er for at køre med en for stor trailer. Rikke har haft ringet før, men nu 

hører vi igen.  

- Iritoss Skive: Iritoss skal til at betale 50 kr. pr. dag i skoven, da den er privat. De har spurgt mht. kørsel 

til og fra lager. Vi vil gerne have et overslag på hvad de tror de skal bruge af penge i Skive for at få købt 

det essentielle udstyr ind til deres arrangementer således at de ikke skal hente ting i Nors hver gang.   

- Panatria: Godt første scenarie 40 deltagere 11 af dem piger. God positiv feedback fra folk. Efterfølgende 

ballade omkring billeder taget til arrangementet, men vi har i bestyrelsen lavet en række henstillinger 

som vi håber folk vil følge. 

- Shiva:   

- ESFROAG:  

 

Eksterne kontakter 
- Landsforeningen Bifrost: Rykker for DUF støtte (vores fejl). Det er dog sendt af sted nu. Der har været 

rep. møde i weekenden og de har haft det godt. Asger er godt tilfreds med arbejdet. Arbejder på 

velkomstpakker til foreningerne(de gamle foreninger får det også)  

- Offentlige instanser (Gitte):   

- Lokalerne (Gitte):   

- Regionsrådet(Rikke): Ligger død, men vi synes helt klart at vi skal rykke igen til efteråret. Vi inviterer, 

men gør det i samarbejde med Troa.   

  

4: Forening generelt 
- Thyra: Thyra burde virke nu – Jakob har i hvert fald afleveret affald den anden dag. 

- Oprydningsdag på lageret/Lageret generelt – Jakob har meldt at der er oprydningsdag på lageret d. 15. 

og dem der kan skal gerne komme. Gitte sørger for mad lørdag. 

- Billeder 

 

Da vi ikke ønsker det eller kan lave regler omkring billeder er følgende video og billedpolitik en 

HENSTILLING, som vi håber medlemmerne vil følge. Det er dog således, at det for frivillige foreninger er 

tilladt at udstikke retningslinjer for egen forening, så længe det ikke modstrider dansk lovgivning. Dvs. at 
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medlemmer skal følge foreningens retningslinjer når de er i foreningsregí. Vi har forsøgt at favne flest mulige 

holdninger på området så der er plads til alle. Er man utilfreds med den følgende video og billedpolitik kan 

dette tages op på foreningens generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed. 

 

Dog, vil man ikke følge bestyrelsens henstilling på området anses det for at modarbejde foreningens politikker 

(se vedtægter §3 stk. 2) 

 

 

Video og billedpolitik (følgende er gældende både for video og billeder)  
- Hvis man gerne vil optage video eller tage billeder til et ThyRF arrangement retter man henvendelse til 

hovedarrangøren for at få tilladelse/retningslinjer. Ethvert billede taget tilhører fotografen privat, men 

ThyRF forventer at få en kopi af billederne til forenings brug. Billeder må som udgangspunkt IKKE 

ligges til offentlig beskuelse nogetsteds, medmindre det er på ThyRFs egen side, hvor foreningen tager 

ansvaret. Vil man gerne benytte et billede taget til et arrangement skal man have specifik tilladelse af 

alle personer på billedet.  

 

Vi henstiller:  

- At der ikke tages billeder under aktivt spil, medmindre, der er indgået en klar aftale med arrangøren. 

Billeder taget udenfor spillet (dvs. offgame) af opstillede personer eller internt i en gruppe må bruges 

frit, hvis alle på billedet er indforstået dermed. 

 

Bemærk:  
- At offentlige medier som eks. Facebook og lignende har ret til at benytte alle billeder, der lægges på det 

enkelte medie. Billeder, der lægges her er altså ikke længere private heller ikke selvom de lægges i en 

privat mappe. Billederne kan derfor bruges frit af mediet steder, som ikke er hensigtsmæssige, hvilket er 

modstridende med ThyRFs billedpolitik.  

- At der til ThyRF arrangementer er deltagere, der hverken ønsker at blive taget billeder af eller at blive 

offentliggjort. I de fleste tilfælde er bestyrelsen samt arrangører bekendt med disse individer og det er 

derfor af stor vigtighed, at arrangører samt bestyrelse har kontrol over billeder der offentliggøres. 

- Hvis man som privatperson ønsker et billede fjernet bedes man rette henvendelse til ThyRFs bestyrelse. 

- Beslutningsdokument 

Vi opretter en bestyrelses-dropbox til beslutninger samt evt. andre ting. 

 

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. 

- Kørsel med ThyRFs trailer hentning (3 kr. pr. kørt km) og aflevering samt kopier (1 kr. pr sort/hvid side, 

1.5 kr. pr. ¼ farveside, 4, kr. pr. fuld fotoside), tæller ikke med i budgettet for de enkelte arrangementer.  

- Betaling for spilområde. Skive Iritoss bliver pålagt at betale 50 kr. pr. spildag for området. Så længe de 

er der hvor de er så synes vi det er ok, men principielt er vi ikke meget for at betale for spilområder. Vi 

ser en fordel i at Iritoss Skive måske ville flytte tættere på Skive. 

- Vi foreslår Skive at oparbejde deres eget lille lager i Skive så de ikke skal køre til Thy for at få vores. 

- Der er købt økse samt sav til foreningen. 

 

6: It/Hjemmesiden 
- Billeder. Vi har nu lavet en billedpolitik. Vi skal være ekstra opmærksomme på at overholde den sådan 

at der ikke er folk der kommer i klemme. 

- Vi skal lige være skarpere på at fortælle folk  
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7:Udvikling – Kurser og fonde 
- Vi overvejer 1. hjælps kursus til vinter eller forår 

 

8: PR 
- Manglende tilslutning til d. 25. – Hvad gør vi så nu? – Bestyrelsen vil gerne rykke langt for foreningen 

og har mange gode ideer, men vi har ikke så meget lyst eller kan gøre en masse hvis vores medlemmer 

ikke er med på vognen. Vi vil dog fortsat forsøge at komme med ideer til hvordan vi får fokus på 

foreningen. Vi har dog opdaget at vi skal gøre et stykke arbejde for at få det gjort tydeligt for vore 

medlemmer at DE er foreningen – vi er bare administratorer. 

- Hvis medlemmer har ideer og forslag vil vi gerne høre dem, men vi har især brug for folk der sammen 

med os vil tage ansvar og styring på PR projekter. 

- Rikke køer Radio Limfjord i stilling 

 

9: Særlige, kommende datoer 
- D. 14.-16. er der oprydning i lageret (Jakob tager selvbestaltet ansvar for dagen, Gitte har lovet at sørge 

for forplejningen) 

- D. 7. juli - budgetmøde 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

 

11: Evt. 
- Lageransvarlig. Jakob vil gerne være lageransvarlig. Han er allerede den der pakker for Iritoss og 

Panatria og det var derfor en god ide at der er en der har styr på det. Jakob låner Rikkes Dymo-dims. 

Jakob køber plastikkasser til lageret. 

  

12: Næste møde 
- Mandag d. 24. juni kl. 16.00 

 

13: Metakommunikation 
- Ustruktureret. Rikke og Jakob skal holde mere mund så andre kommer til orde (siger Rikke selv). 

Anders er udnævnt til fast ordstyrer. 

 

14: Tilstede 
- Jakob, Christine, Anders, Palina, Gitte, Rikke 

 

 

 

  


