
   Dagsorden bestyrelsesmøde ThyRF April 2013 
 

1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonerne 

- Iritoss:    

Palina – Opstarten er gået godt – der var 30 deltagere til første arrangement trods dårligt vejr. 

Shiva:   

Jakob – Intet nyt 

ESFROAG:   

Palina –  Intet nyt 

Panatria:   

Rikke – Intet nyt 

- Landsforeningen Bifrost:  

Rikke – Intet nyt – der skal STADIG sendes papirer ind. Gitte vil indhente underskrifter – papirerne 

ligger klar til afsendelse 

- Offentlige instanser:  

Gitte – Intet nyt 

Lokalerne:   

Gitte – Anders har startet alarmer fordi skolen havde glemt at vi skulle være der. Annders vil lige 

snakke med Brian igen o muligheden for at han også får en nøgledimmer til at slukke alarmen med. Så 

er der adgang til to i foreningen. 

- Morsø satellit projekt:  

Anders – Intet nyt – stand by 

- Regionsrådet:   

Rikke – Rikke samler op på hvem der sidder hvor (se referat fra marts) 

- Skive satellitprojekt:  

Anders – Skive har afholdt deres første Iritoss og det gik godt. Der var ikke så mange, men de havde 

heller ikke regnet med flere. De har spørgsmål til forskellige ting, men er gode til selv at tage kontakt 

hvis der er tvivl. 

 

4: Forening generelt 

- Thyra: 

Thyra virker ikke mere… De siger at id koden ikke virker. Gitte tager kontakt derind til for at finde ud 

af hvad der sker. 

- Oprydningsdag på lageret/Lageret generelt: Gitte vil undersøge hvad det koster at leje plads på det 

gamle Licentia eller tale med Thisted kommune omkring opbevaringsmuligheder. Vi overvejer at lave 

en oprydningsdag oveni et Iritoss hvor de der ikke er til Iritoss tager oprydningstjansen i lageret og 

Iritoss tager ansvar for de ting de har med. Vi summer lige over ideen og snakker med baglandet. 

 

5: Økonomi/Materiel 

- Budgetmøde med udvalg- sidste mandag i maj (d. 27. maj) vil vi gerne invitere vores udvalg til 

budgetmøde/lagermøde/planlægningsmøde. Kl. 18.00. Der er pasta og kødsovs til mødedeltagerne så vi 

skal have tilmeldinger. 

- Indkøb af ting: Jakob køber isoleringstape til at markere stængerne på det store krotelt. Jakob snakker 

med Michael. 
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- Ekstra indkøb(mail fra Lasse) – Vi støtter gerne at der laves 10 tabards som kan bruges generelt af alle 

arrangementer efter behov. Vi så gerne at det blev panserbjørnenes farver. Vi har brug for mere 

specifikke budgetter. 

 

6: It/Hjemmesiden 

- Troels fremlægger: admin og programmør vil gerne tiltales ordentlig af de folk der indleverer ting. 

Troels modtager herefter kun ting til hjemmeside, kalender, rettelser m.v. direkte fra bestyrelsen på mail 

til ham. Dvs. at udvalgene for eftertiden retter henvendelse til bestyrelsen. Større opgaver bør man 

allerede i slutningen af i år lagt frem, så der kan programmeres i vinterhalvåret, hvor der ikke er så 

meget pres på.  

Troels har godbidder med til bestyrelsen som er klar til at gå i luften allerede i dag. Det ser godt ud og 

bestyrelsen er tilfredse med udviklingsmulighederne i programmeringen. Der åbnes for muligheden for 

at man snart kan have online karakterer som får ep online. 

- Panatria hjemmeside: Det er meningen at vi gerne i bestyrelsen at vi undgår deeplinks der får folk til at 

gå udenom ThyRF hjemmesiden. Panatria-hjemmesiden er ment som en præsentationshjemmeside der 

pilles ned igen eller laves som pop-up der tilgås fra thyrf hjemmesiden. Der vil være en Panatria 

hjemmeside i fremtiden, men det vil primært handle om at være en portal til Panatria verdenen med 

henblik på pen and paper delen. 

- Prioritering af webudvikling 

• Online tilmelding 

• Integrering af en ThyRF-brugerflade 

• Medlemskab via ThyRF brugerfladen 

• Kalender integreres med brugerfladen 

• Opdatering af det gamle system til det nye 
- Retningslinjer til admin  

man må gerne rose arrangementer man er til, men vi vil ikke have nedladende eller nedgørende 

kommentarer om andre arrangementer. På næste møde skal vi diskutere hvordan forummet skal se ud og 

sender det til Troels. Linksektion og andre rettelser – bestyrelsen ser hjemmesiden igennem på næste 

møde. Rikke overvejer designmuligheder. 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

- Projekt Baun – Hvad gør vi hvordan? Lyse ideer Rikke foreslår Raasted. – standby – vi mangler input 

fra Skovtrolden, men Gitte vil jagte ham lidt. 

 

8: PR 

- Radio Limfjord: Kode: Gitte skal huske at sende Rikke Koden. 

- PR-arrangement d. 25. maj. Vi skal snart til at være sikre på at der står folk nok på torvet den dag. Vi 

skal jagte folk til at komme OG have en tilmelding fra dem der er så nogenlunde sikker. Vi skal have et 

møde mere inden arrangementet, men der lader til at være styr på det. 

 

9: Særlige, kommende datoer 

- 1. Maj deadline på regnskab til kommunen 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

- Så snart online tilmelding er oppe laves der en nyhed. 

- Al henvendelse til admin/programmør SKAL gå via bestyrelsen. 
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 11: Evt. 

 

12: Næste møde 

- 27. maj 2013 

- (møde omkring d. 25. maj skal være inden) 

 

13: Metakommunikation 

-  Total ukloge kommentarer til dagens metakommunikation. Nicolaj har forstyrret! 

 

14: Tilstede 

- Rikke, Jakob, Admin, Christine, Anders, Gitte 

 

  


