
      

Dagsorden juni 2014 
 

 

1: Opsummering fra sidste møde –i korte træk 

- Man skulle sende timetal ind til Lasse for at få samlet og på brug af timetal. 
- Vi snakkede TP og besluttede at suspendere ordningen 
- Vi åbnede facebook medlemssiden for alle 

- Vi havde et pr arrangement på Østre med stor succes 

- Jakob blev lager ansvarlig 

 

2: Strategi for fremtiden 
• MM aktiviteter 

- Stadig DogD hver anden mandag. Stadig ikke større tilslutning til MM 

- Vi traf en beslutning fælles om at der skulle sendes datoer ind, men en sådan beslutning 

skaber bare negativitet internt i bestyrelsen og det gavner hverken os som bestyrelse eller 

foreningen generelt. Vi vil afholde os fra i fremtiden at træffe den slags beslutninger og i 

stedet lade arbejdsindsatsen bero på personligt initiativ og frivillighed. Risikoen er at der så 

er nogen der ikke gør noget eller at der er opgaver vi ikke får gjort, men så må vi være 

mand/kvinde nok til at stå ved hvad vi ikke får lavet. I den sammenhæng er vore 

opgavepapir og timeforbrug ret vigtigt så man kan have ”sin ryg fri mht. arbejdsopgaver og 

tid lagt i foreningen. 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 



• Panatria (Christine) 

- Intet nyt fra Panatria 

 

• KL (Christine) 

- Der har været meget få deltagere, men vi kører sæsonen ud samt gerne kører et år mere ud. 

Det er svært at få folk til at komme selvom vi oplever interessen er stor. Vi snakker om at 

lave juniorkasser til kampagnen med våben og simple kofter samt maling så man bare kan 

komme i skoven og lege. Jakob vil gerne tage sig af at vaske og tørre kofter og tage sig af 

våben. Asger undersøger hvad det koster med våben samt evt. stof til kofter. 

 

- Scisco er blevet udsat på ubestemt tid. 

 

- De første GMs til ESFROAG er begyndt at melde sig på banen. Vi glæder os 

 

4: Forening generelt  

• Arrangørfest/medlemsfest/whatever 

- Vi snakkede om at der skulle være et arrangement her i sommertiden der evt. kunne give 

noget socialt samspil så vi kan udbygge nogle relationer der kan give nogle mere 

vedholdende medlemmer. 

- Vi vil gerne afholde en årsfest til fejring af de mennesker der arbejder frivilligt i foreningen. 

Vi sender invitationer direkte til dem der besidder ansvarsstillinger, men laver en åben 

invitation til alle. Medlemmer gratis ikke medlemmer dobbelt pris. Christine og Gitte vil 

gerne hjælpe med at arrangere, Jakob vil gerne være praktisk gris. Asger snakker md 

Rikke 

 

• Prisændringer 

- Panatria: 24 timers – 150 kr. 42 timers – 200 kr. (evt. et depositum på 50 kr. ekstra der 

fordeles mellem dem som er der til sidste godkendelse af pladsen) 

- ESFROAG: 300 kr. for hele ESFROAG, 100 kr. pr. spillende dag. 

 

• Lageroprydning? 



- Jakob vil som lageransvarlig afholde to lageroprydninger om året.  Bestyrelsen lader 

beslutningen være op til den lageransvarlige, men det kan være svært at samle folk 2 gange. 

Bestyrelsen kan ikke garantere at de alle kan være der, men bakker gerne op hvis muligt.  

5: Økonomi/Materiel 

- Der er ca. 4000kr. på kontoen nuværende. Ca. 22 medlemmer (ikke medtalt 

æresmedlemsskaber) 

6: It/Hjemmesiden 
• Opgavebrainstorm til hjemmesiden - herefter: Lave prioriteringsliste til admin omkring 

opgaver 

o Opgaver 

� Thyrf.dk → medlemskab alle priser og medlemsskaber skal rettes på 

hjemmesiden 

- Admin afventer udkast til nyt design fra Rikke hvorefter de skulle afholde fælles møde. 

7: Udvikling – kurser og fonde 

- Vi vil søge Bifrost puljen til mønter samt våben men af to forskellige omgange. Gitte 

ansøger 

- Forslag til en fondssøgnings gruppe som vil lave den slags. 

8: PR 
• Magnus og Tobias 

- Magnus og Tobias vil introducere de ældre klasser om rollespil i forbindelse med forenings 

SFO og vi er vilde med ideen – go boys! 

• Dybdalsgavelejren d. 5/7 (Jakob) 

- Jakob, Gitte T og John deltog på Dybdalsgavelejren i sommerferien. Folk var vilde med det 

og vi håber at have noget PR succes som kan tage folk med til KL. 

- Uforudset PR til sidste KL hvor en klasse fra Thingstrup var på udflugt. Vigtigt at vi var et 

sted hvor vi blev set. 

9: Særlige, kommende datoer 
• 8-10 august: Panatria  



• 12. august forenings SFO møde på Rolighedsskolen kl. 16.00 

• 24 august:  KL – simple flyers og ophæng til skoler som en reminder Gitte laver flyer. 

Billeder fra KL. Opslag på facebook gruppen med fedt billede Lasse skriver opslag. 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

- Nyhed om forenings SFO  

11: Evt.  
• NC i Hurup – arbejde i 4 timer; 10.000 kr. Hvor mange mennesker? Hvad indebærer det? 

• Limfjordsteatret – vi kan ikke overskue lige nu at engagere og involvere os.  

• Vi er inviterede til FORUM – Asger tager afsted og vi snakker lidt om muligheder for at 

præsentere ThyRF på en fornuftig måde. 

 

12: Metakommunikation 

Mødet i dag har taget 1 time og 40 minutter og har fungeret godt. Vi har effektive snakket sammen 

om punkterne og der har ikke været så meget at blive uenige om.  Mødet er foregået let og 

gnidningsfrit. Juli er en meget stille periode foreningsmæssigt. 

 

13: Tilstede 

- Christine, Asger, Lasse, Jakob, Gitte 

 


