
   Referat bestyrelsesmøde ThyRF oktober 2013 
 

1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

- Priser 2014   

Vi mener at ThyRF er ret billig i forhold til andre foreninger i miljøet. Vi laver kun 2 Medlemskab:  

Medlemskab: 600 kr. årligt – gratis deltagelse i alle normalarrangementer. Der kan ved special 

arrangementer forekomme betaling. Stemmeret 

Flexmedlemsskab: 100 kr. for et dagsmedlemsskab der ophører ved dagens slutning. Giver ikke 

stemmeret.(opgraderingsmulighed ved 800 kr.) 

*Videre diskussion om prisen. Nyt forslag hedder at der er en individuel pris på hvert arrangement der 

skal betales for deltagelse. Medlemsskabet dækker stadig gratis deltagelse i alle arrangementer. 

 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

- Der er snart Bifrost GF – Rikke vil arrangere turen. Hvis man som bestyrelsesmedlem vil med skal man 

rette henvendelse til Rikke. 

- Panatria (Troels sidder med som Panatria arrangør): mangler mønter til arrangementet. Der er fundet 

mønter som er ret fede. Vi søger bifrostpuljen om hjælp til mønterne og sætter et budget på 5000 kr. til 

køb af nye mønter. Gitte søger puljen. 

- Panatria: God første sæson med gode forviklinger. I kommende sæson ingen kro og kropersonale. 

Bestyrelsen arbejder allerede nu på at hjælpe med at finde folk der kan hjælpe i kroen… Der mangler 

opstillingsfolk og vi er snart nødt til at skrue bissen på. Vi vil have det pointsystem sat i orden sådan at 

vi kan få folk til at hjælpe. Med pointene kan man opspare til ting eller events. 

Vi laver et udvalg der kigger på point: Troels, Anders, Rikke, Jakob 

Bestyrelsen laver en liste med ting man kan optjene point til og det samme gør udvalget. 

Ros til den konkrete kontaktperson til Panatria fra Panatria! 

 

- ESFROAG – veloverstået efter samme model som altid 

- JuHoKo: Konceptet er hermed fundet til årets JuHoKo 

- Ansøgning om opstart af nyt udvalg: Troels vil gerne køre et enkeltstående scenarie engang i foråret. 

 

Eksterne kontakter 

- Offentlige instanser (Gitte):    

- Lokalerne (Gitte):   

 

4: Forening generelt 

- Gitte skal booke Østre Skole i Conventus til GF og til JuHoKo 

 

5: Økonomi/Materiel 

- Der er sagt god for at bruge 5000 kr. på nye mønter. Vi søger endvidere Bifrost puljen. 

- Ny hængelås til lageret. Rikke køber en til ca. 500. 

 

6: It/Hjemmesiden 

- Retningslinier for tonen på forum samt facebook ”Code of conduct”. Vi vil gerne invitere Troels til det 

næste møde og bede ham hjælpe os med code of conduct. Troels skal fortsat være admin på både facebook 

siden og facebook gruppen.  Troels kommer med et oplæg til retningslinier. 
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- Forummet er omlagt så der er plads til Ingame forums for Panatria. Det ser godt ud. Vi glæder os. Afventer 

dog at Panatria udvalget holder møde. 

- Hjemmesiden. Troels fremlægger ideer til den nye hjemmeside. Rikke og Troels laver udvalg omkring 

design. Hjemmesiden kan komme til at køre trægt og lidt træls i overgangsfasen. 

- Facebook side/gruppe: Vi vil køre en medlemsgruppe til debatter/samtaler og så have en facebook side hvor 

vi kan melde ting ud som forening samt minde folk om arrangementer eller lign. Vi håber at køre denne nye 

fordeling vil gøre det hele mere sammenhængende og overskueligt. Der skal på siden lukkes for at alle kan 

lave opslag på siden. 

 

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 

 

8: PR 

 

9: Særlige, kommende datoer 

- GF – Vi flytter GF til Lørdag d.30. kl. 10.00 til morgenbrød. Oplæg evt. fra Louise. møde slut ca. kl. 15.00 

efterfølgende hygge – vi bestiller mad sammen og ser film. Gitte bestiller Louise 

Bestyrelsen fremlægger vedtægtsændringer 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

 

11: Evt. 

  

12: Næste møde 

- Mandag d. 18/11. og måske også mandag d. 25/11 kl. 15.00 – 18.00 

 

13: Metakommunikation 

- Gitte er sukkerkold og grumpy. Kommunikationen har ellers været gennemsnitlig okay. 

 

14: Tilstede 

Rikke, Christine, Gitte, Jakob, Anders, Admin: Troels 

  


