
ThyRF generalforsamling 19.11.2017 

 

1. Valg af dirigent og mødets gyldighed:  
John er valgt til ordstyrer. 
Generalforsamlingen er enstemmig vedtaget at være gyldigt 

2. Valgt til referent: Rikke  
3. Formandens årsberetning ved Gitte 

- Stille og roligt å, ikke store investeringer, men en af de bedste deltagelse til ESFROAG og 
Panatria 

- 35 medlemmer i år så faldet lidt 
- Ikke stor interesse for møder med styre gruppen fra øvrige medlemmer 
- Børnekulturnat, pr arrangementer, målsætning, arbejdspunkter så som positiv at være i 

foreningen 
- Ser manglende deltagelse fra medlemmer til styregruppe møder som positivt at folk har været 

tilfredse 
- KL har køre ok men lidt op og ned, vil gerne have flere deltagere både gamle og nye 

Formandens beretning enstemmig godkendt 

4. Regnskabsgennemgang:  
Overskud på 10.000, kassekredit på 17.000, ikke været de store udgifter i år. 
Der er lavet ekstra udregning med i budget grundet Bifrost ønske 

5. Godkendelse af regnskab: Beretning enstemmig godkendt. 
Regnskabsmæssige forslag: ingen 

6. Indkommende forslag 
1. Tillidsmand (styregruppen) – en objektiv person til evt. konflikter  

Alle deltagende syntes det er en god ide ved simple håndsoprækning. 
Der kan evt. være flere end en. Da det er en fortrolighedspost skal det sættes på dagsordenen. 
Der laves en forsøgsordning på tillidsmand og generalforsamlingen vælger en ansvarlig for 
projektet/udvalget/koordinationsgruppen. 
Man kan som tillidsrepræsentant ikke sidde i en anden tillidspost i foreningen. Flere opfordre til 
at de øvrige ikke sidder med styre poster i udvalg. 

- Asger er hoved ansvarlig for koordinationsgruppen med Nicolaj og Rasmus som medansvarlige. 
2. Trailer indkøb (styregruppen) formålet med traileren er at der hver gang der køre faste 

arrangementer, skal findes privat aftale hvilket kan være meget besværligt. Den skulle som 
telte lånes ud til medlemmer.  

- Nicolaj sættes på at finde nogle forslag som den nye styregruppe ser på. 
7. Fastsættelse af kontingent: 400 kr. er det kommunale minimum ift. Maksimalt udbytte.  

Vi mister medlemmer ved at hæve dette ift. erfaring fra tidligere år.  
Vigtigere at få flere medlemskaber end de få ekstra penge. 
- Generalforsamlingen er overvejende enig i at fastholde kontingentet på de nuværende 400 kr.  

8. Valg af intern revisor 
Opstillet: Troels 
- Valgt som intern revisor  

9. Valg af styregruppe med forventnings afstemning omkring forventning af opgave  



Opstillet formand: Gitte Søe-Larsen (men med OBS at hun ikke ved hvilken tid det vil tage hvis hun 
kommer ind i kommunalbestyrelsen.) 
- Valgt som formand 

Opstillet næstformand: Jakob og Sean Sebastian 

- Sean Sebastian valgt som næstformand 

Opstillet kasserer: Christine 

- Valgt som kasserer 
10. Evt.  

- KL: Gitte og Simon har stået for det som primære. Det har været meget op og ned med KL. Der 
mangler noget drive så vi kan få lavet noget super fedt så vi kan trække flere til. Sean, Simon og 
Bjørn er i gang med at lave et nyt koncept som er low fantasy men det er først i marts ca. det 
ligger klar.  

- PR: Opfordring til at dele på FB, vigtig at der laves begivenheder som folk kan dele, boost via 
FB, Radio Limfjords foreningsmeddelser. 

- Marked (lidt PR videreført): kunne vi lave et marked? Igen mangler der drive og Manpower, 
rollespilsloppemarked i en spilblok til ESFROAG. 

- Lokaler: Vær opmærksom på om nogen ved noget ift. om lokaler, Ander vil undersøge om 
Brewers lukker. Kan det undersøges om det kan være en mulighed for skurvogn/barak.  

- MM: Fra nytår er der ikke længere nogen hovedansvarlig på MM, opfordring til et nyt mm 
udvalg 

- Arbejdsweekend: John vil gerne tilbyde dette i løbet af det næste år min 2 gange. 

 


