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1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

- Ny 5 års plan – hvad gør vi og hvordan? – dato. D. 10. februar kl. 12.00 – 17.00, Norsvej 40 
 
3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonerne 

- Valg af nye kontaktpersoner 
- Iritoss 
- Shiva 
- ESFROAG 
- Panatria 
- Landsforeningen Bifrost 
- Offentlige instanser (kommunen, skoven) 
- Lokalerne 
- Morsø satellit projekt 
- Skive satellit projekt 
- Regionsrådet 

 
4: Forening generelt 

- Åbne møder: Bestyrelsen holder som udgangspunkt åbne møder hvor folk kan deltage hvis de vil, men 
det kræver at de kan forholde sig i ro og uden at blande sig. Da møderne foregår til Magisk mandag vil 
bestyrelsen som udgangspunkt spørge de tilstedeværende om hvorvidt de ønsker at vi går afsides. 
Forefindes der personfølsomme punkter på dagsordenen går vi altid afsides. 
 

- Magisk mandag: Der er for få deltagere/medlemmer der møder til magisk mandag så vi skal forholde os 
til hvad det er vi vil med magisk mandag som helhed. Der skal ske ting til Magisk mandag hvis vi vil 
have de yngre til at komme. De ældre kommer dog heller ikke og hygger eller bruger lokalerne som vi 
gerne så det.  
 
Vi vil gerne have gang i noget løst rollespil til MM, samt lave en månedlig aktivitet der ligger på 
bestyrelsens skuldre. Der skal laves en årsplan og vi er nødt til at lave noget PR som kan få folk til at 
komme. Der snakkes om at lave en ”slikbutik”, der kan lokke folk til eller måske arbejde i 
internetadgang. Vi snakker frem og tilbage om hvad det egentlig er folk vil have. 
 

5: Økonomi/Materiel 

- 1. marts – tro love erklæring/børneattester, medlemsoversigt. 
- 1. maj regnskab i underskrevet tilstand 
- Fuldmagt til overdragelse af konto samt oprettelse af et ekstra kort til kontoen underskrives. Gitte vil 

tage kontakt til Nordea og se, hvad der er af muligheder for at både Rikke og Gitte får adgang til 
kontoen. Så er vi sikrede i tilfælde af sygdom eller hvis der skal bruges et kort. 

 
6: It/Hjemmesiden 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

- Kursus: Der er førstehjælp på programmet i år. d. 9-10. november – tilmelding til overnatning – evt. en 
surprise fra ThyRF lørdag aften. Vigtigt at der er andet end kun kursus – noget vi kan være sammen om. 
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8: PR 

- Rikke sender materiale hun har udarbejdet til flyers, infofolder m.v. til vores mails. Mailinglisten sender 
Gitte rundt til bestyrelsens medlemmer så alle har hinandens mails. 
 

9: Særlige, kommende datoer 

- Lageroprydning – evt. sommerfest? D. 28. september.??? Vi undersøger nærmere om det kan lade sig 
gøre at afholde med et sted at holde festen efterfølgende. Vi skal helst kunne være inde. 

- Generalforsamling d. 21. december kl. 12-17. 
 

10: Nyheder til hjemmesiden 

 
11: Evt. 

 
12: Næste møde 

- 25-02-13 
 

13: Metakommunikation 

- Der er færre folk og de der er her er ret stille fordi folk er sløje hvilket giver et lidt mere roligt møde. 
Ret produktive og enige om hvor vi vil og hvad vi vil lave.  

 

14: Tilstede 

- Rikke, Palina, Gitte, Anders, Jan 
 

 

 
  


