
   Referat bestyrelsesmøde ThyRF september 2013 
 

1: Opsummering af sidste møders opgaver 

 

2: Strategi for fremtiden (opfølgning) 

- Pep-Handleplan for 2014. Rikke kommer med et oplæg til fordeling af arrangementer på et år. 

Bestyrelsen kan evt. forpligte sig til at afholde et arrangement pr. bestyrelsesmedlem. Vi vil at der 

garanteres at der mindst et arrangement i måneden som folk kan være med i. Vi snakker om linien for 

foreningen fremadrettet. Måske skal der mere faste retningslinier på så vi igen får folk med. Det kan 

også få bestyrelsen selv til at brænde mere for ting. Vi skal tage trykket af de samme få arrangører så vi 

tegner en forskelligartet forening udadtil også. Det er ikke sundt og godt for foreningen at det er de 

samme meget få personer der altid ses. 

- Vi vil også langt højere grad udvikle os selv som bestyrelse 

- Mere PR 

 

- 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.) 

 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

 

- Shiva er stoppet som udvalg. I stedet så kommer der nok noget nyt 

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

rette henvendelse til Rikke. Gitte tjekker reglerne for lederkursus 

 

Eksterne kontakter 

- Offentlige instanser (Gitte):    

- Lokalerne (Gitte):   

 

4: Forening generelt 

- Anders og Gitte deltog i foreningskursus d. 25. september. Der var ikke så meget nyt, men vi kan godt se at 

vi er nødt til at skulle gøre mere ved Conventus fordi den kan så mange ting. Gitte og Anders vil henstille at 

den nye kasserer og evt. formand vil begynde at bruge det mere. 

- Hjemmeværnsøvelse. Vi havde en flok af sted som momenter og der er klart mulighed for yderligere 

samarbejde. Vi kan evt. lave aftaler om førstehjælpskursus til gengæld for at være momenter. Der er måske 

mulighed igen i Marts. 

 

5: Økonomi/Materiel 

 

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. Evt. tage udkast med. Møde d. 27. oktober 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 



   Referat bestyrelsesmøde ThyRF september 2013 
- 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 

-  5. oktober– oprydningsdag i lageret. Møde kl. 10.00. Gitte undersøger hvad der skal ske med maskinen der 

står dernede – fuld forplejning. Der er ikke mange der bider på krogen, men vi giver en bonus til Biograftur 

senere for dem der tilmeldte sig. 

- 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. 

Anders er på valg – modtager ikke genvalg 

Gitte er på valg . Modtager måske genvalg 

Jakob er på valg – modtager genvalg 

Christine stiller op til bestyrelsen 

Jakob sweet-talker en mor 

 

10: Nyheder til hjemmesiden 

 

11: Evt. 

  

12: Næste møde 

- Søndag d. 27. kl. 12.00 hos Rikke 

 

13: Metakommunikation 

-  

 

14: Tilstede 

Rikke, Palina, Christine, Gitte, Jakob, Jan 

  


