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1: valg af dirigent/stemmetæller 
Dette blev Joachim B.  
Referent Lasse 
 
2: Formandens beretning 
Antinua kom und under ThyRF - deltagermangel 
Juniorlive blev oprettet - meget vellykket start 
Vi har skiftet bank fra Nordea til Sparekassen Thy 
Vellykket sommerferieaktivitet - rigtig god respons 
Meget PR, måske endda lidt for meget, Vi skal i stedet for at lave PR længere nede i landet 
koncentrere os omkring Thy 
ESFROAG, som blev afholdt i sammenarbejde med Tordenild, forløb som det plejer. Hygge og 
rollespil 
Til vinter er der ikke sket så meget på fronten 
 
3: Regnskabsaflæggelse 
Regnskabet blev godkendt. Der var dog en stor sum penge under diverse, dette skyldes at bonnerne 
fra sommerferieaktiviteterne desværre endte i en vaskemaskine, da man glemte at tage dem ud. 
Revisoren påpegede denne fejl og bad den om ikke at gentage sig.  
 
 
4: Behandling af indkomne forslag 
Der var til dette punkt en vedtægtsændring:  
Ved §6 stk. 6 ønskedes der en tilføjelse af følgende: "Referater af bestyrelsesmøderne 
offentliggøres på foreningens forum, senest en uge efter mødet er afholdt. Det er et 
bestyrelsesgodkendt Referat der vil blive lagt op". Bestyrelsen forholder sig retten til at 
omformulere/rette det jeg har skrevet, da det skal lyde ordentligt og ikke bare noget jeg lige har 
skrevet nu... Men meningen bliver den samme, så bare rolig;) Forslaget blev vedtaget 
(vedtægter vedlægges) 
 
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Maria og Anne modtog ikke genvalg. Dette gjorde Stefan derimod. Så for at tage pigernes plads 
stillede Gitte og Sara op. Da der ikke var flere der meldte sig, blev der intet kampvalg. Bestyrelsen 
ser derfor ud som følger: 
 
Formand: Gitte 
Næstfmd: Lasse 
Kasser: Louise 
Menig: Stefan 
Menig: Sarah 
Suppleant: Friis 
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6: Godkendelse af budget 
Budgettet blev enstemmigt godkendt 
Noget af det vi vil bruge penge på i år er nye telte, enkeltstående scenarier, programmør til 
hjemmesiden, flere hyggetiltag, egne lokaler (hvis det kan lade sig gøre) samt kasseløsninger til PR 
( eks, hvis der er nogle der vil have noget sci. fi. har vi en kasse beregnet til det) 
 
7: Valg af revisor 
ThyRFs revisor blev Troels. Enstemmigt vedtaget 
 
8: Evt. 
Den evige diskussion om, hvordan man fanger unge mennesker til livemiljøet. Her blev der snakket 
om plakater, aviser m.m. Derudover blev der også snakket om, at der skal udarbejdes en ting til 
beskyttelse af arrangører. Friis gjorde også opmærksom på, at pengene fra MØLF endnu ikke er 
kommet 
 
------- 
 
Jeg vil godt have lov til at byde de nye (og en gammel) bestyrelsesmedlemmer velkommen! Håber 
på, at 08 vil blive et godt rollespilsår med alt det, der hører sig til 
 
/Lasse 
 
 
 


