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Valg af dirigent og referent samt godkendelse af mødets gyldighed 

- Dirigent Lasse 

- Referent Gitte Søe-Larsen 

- Mødet erklæres gyldigt (1 blank, 6 for) men der skal tages kontakt til Thisted kommune for at være 

sikker på at det kan accepteres selvom vi ikke fik indkaldt til GF via kalenderen. Hvis Thisted kommune 

godkender mødet fastholdes beslutningen fra dagens møde. Hvis ikke så må styregruppen indkalde til 

et nyt EGF om ca. 14 dage.  

 

 Årsberetning af formanden fremlægges 

- Asger (formand) Der har ikke været så meget endnu. Der har været LAN party og EGF hvor vi fejlede at 

stille styregruppe – derfor sidder vi her i aften. Stilles der ikke styregruppe kan konsekvensen være at 

vi lukker. 

 

Regnskabsgennemgang samt en opdateret økonomisk status pr. senest afsluttede måned fremlagt af 

kassereren godkendes 

- Ca. 7500 kr. på kontoen, Vi har modtaget 5000 kr. fra Bifrost puljen (for mønter) og har haft en ret stor 

udskrivning på ca. 3000 kr. til Forenings SFO som skulle komme tilbage til foreningen senere på året 

når Forenings SFO gøres op (enstemmigt godkendt) 

 

Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår godkendes 

- Vi foreslår igen 400 kr. i kontingent. Det er svært at få folk til at betale mere end det. (enstemmigt 

vedtaget) 

 

Diskussion omkring ThyRF's fremtid 

- Forklaring fra Gitte omkring årsagen til EGF  

- Vi blev sidst lidt nedtrykte over opbakningen til sidste EGF hvor kun 7 dukkede op og kun 5 var 

medlemmer. 

- Vi samtaler om ThyRFs fremtid og hvorvidt der er et grundlag for ThyRF. Der er gode tilkendegivelser 

for ThyRF – Vi kan noget og hvis vi kan lære at stå sammen om opgaverne så bliver det hele lettere at 

bære. De nye vedtægtsændringer blev gennemført for at gå medlemmerne mere med. 

Bestyrelsen/Styregruppen skal ikke være foreningen. Foreningen er dens medlemmer. 



Referat Esktraordinær Generalforsamling 
i ThyRF  22/3 2015 

 

2 

 

- Vi vil foreslå Styregruppen at der laves nogle regler/rammer for admin således at der ikke opstår 

foreningsskadende og personlige debatter online. 

 

Indkommende forslag behandles 

- Ingen indkomne forslag 

 

Evt. forslag og henstillinger til det kommende år fra generalforsamlingen. 

- Vi opfordrer folk at få startet nogle grupper op så vi får sat gang i nogle sociale arrangementer eller 

lign. 

 

Valg af Formand, Næstformand og Kasserer, som kommer til at udgøre koordinationsudvalget 

- Opstillede til Styregruppen (de tilstedeværende medlemmer godkendte enstemmigt at mødedeltagere 

der ikke er medlem endnu kan stille op men de skal hurtigst muligt melde sig ind) 

Formand: Asger (Asger er automatisk valgt) 

Næstformand: Daniel, Conny (Conny 5, Daniel 4 – Conny er næstformand) 

Kasserer: Christine (Christine er automatisk valgt) 

 

Valg af intern revisor 

- Grundet den ekstraordinære GF hvor der er kommet ny kasserer har vi valgt at henstille at den 

afgående kasserer agerer revisor suppleant for revisoren i dette år i tilfælde af den på 

generalforsamlingen valgte revisor ikke kan påtage sig opgaven. (enstemmigt vedtaget) 

 

Evt. 

- God ro og orden på skype. Er forløbet stille og roligt på trods af at folk var kritiske overfor skype 

- Stemningen har været god selvom diskussionen var hård tidligere i dag på Facebook 

- Optimalt er stadig at mødes ansigt til ansigt, men det er trods alt bedre at holde skype møde end intet 

møde eller et møde med få deltagere. 
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- Huske at minde hinanden om hvor seje vi er og sørg for at rose hinanden for de timer vi lægger i 

foreningen. Bliv ved med at hjælpe og støtte hinanden så flere får lyst til at arbejde for foreningen. 

 


