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ThyRF - Thy/Mors rollespilsforening indkalder hermed til Generalforsamling. 
 

Søndag d. 21/11 kl 10:00-16:00 på Østre Skole 

1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed. 

ref: Generalforsamlingen godkendes af fremmødte. 
ref: Troels bliver valgt til ord føre. enstemmigt for. 

 
2. Valg af referent. 
ref: Jakob bliver valgt til referent. enstemmigt for. 

 
3. Årsberetningen af formanden fremlægges (Gitte). 

 
ref: - der er stadig gang i forhandlinger i forbindelse med toiletvogne. 

 
-Weekendture var en succes. 

 
- corona gør stadig tingene svært. 

 
- der er ikke blevet brugt så mange penge som forventet i 2021. 

 
-Spørsmål af Peter: ”Hvordan ser det ud med medlemstallene.” Vi har haft en 
lille fremgang på 3 i forhold til før corona, men der har være en general 
afmatningen På engagement.
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4. Indkomne forslag behandles 
(forslagene skal være formanden i hænde senest d. 7/11. via mail 

info@thyrf.dk) 

Hvis vedtægter behandles og godkendes på Generalforsamlingen 

er det implicit at der gives lov til smårettelser der gør meningen 

tydeligere eller teksten skarpere. Altså stemmes der på 

generalforsamlingen om meningen bag forslaget og ikke tekstens 

endegyldige ordlyd. 

 
 
 
DER ER VED START 11 STEMME BERETTIGEDE. 8 skal stemme for, hvis en 
vedtægt skal ændres eller tilføjes. 

 
Forslag 1: Vedtægtsændringer 

 
Stk 1: 

 
1 hvis der under diskussion kommer et forslag til en anden allerede, forslag til 

ændring (??) 
 
RAF: enstemmigt for 

 
§ 2 Værdigrundlag 

 
Stk 1: At vil give børn og unge i Thy og omegn et 

alternativ til eksisterende fritidsaktiviteter.
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§ 2 Værdigrundlag 

Stk 1: At vil give børn og unge i Thy, Mors og omegn et alternativ 

til eksisterende fritidsaktiviteter. 

RAF: enstemmigt for 
 
 
§ 2 Værdigrundlag 
Stk 2: Forøge kendskab til rollespil i Thy og omegn. 

 
 
Stk 2: Forøge kendskab til rollespil i Thy, Mors og omegn 

 
ref: enstemmigt for 

 
§ 3 Kontingent og medlemskab 

 
Stk 8: men skal være medlem af foreningen for at side i Styregruppen. Betaling skal 

ske senest til det første Styregruppe møde det år man sidder. 

 
 
 
§ 5 Generalforsamlingen 

 
Stk 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde 

følgende punkter: 

- Valg af dirigent og referent samt godkendelse af mødets gyldighed jr. § 5 st. 3.1 
 
- Årsberetning af formanden fremlægges 

 
- Regnskabsgennemgang samt en opdateret økonomisk status pr. senest afsluttede 

måned fremlagt af kassereren godkendes 
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- Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent for det kommende 

kalenderår godkendes 
 
- Indkommende forslagbehandles 

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

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

koordinationsudvalget 
 
- Valg af intern revisor jr.§5 stk. 6 og § 8 stk. 4.1 - 4.2 

 
- Evt 

 
 
 
Stk 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde 

følgende punkter: 

- Valg af dirigent og referent samt godkendelse af mødets gyldighed jr. § 5 st. 3.1 
 
- Årsberetning af formanden fremlægges 

 
- Regnskabsgennemgang samt en opdateret økonomisk status pr. senest afsluttede 

måned fremlagt af kassereren godkendes 
 
- Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent for det kommende 

kalenderår godkendes 
 
- Indkommende forslag behandles 

 
- Evt. forslag og henstillinger til det kommende år fra generalforsamlingen. 
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Forslag 1: 

Valg af Formand, lige år 

Valg af Næstformand og Kasserer, ulige år 

Valg af eventuelt Styregruppens medlemmer hvert år. 

1 FOR 10 MOD 

RAF: Forslag 2: - 

Valg af Formand, være 3 år 

Valg af Næstformand være 3 år 

valg af Kasserer, være 3 år 

menigt medlem hvert år 

RAF: enstemmigt mod 
 
Rækkefølgen på hvem der vælges hvornår afgøres også på GF hvis forslag 2 
vælges ind. 
som kommer til at udgøre koordinationsudvalget 

- Valg af intern revisor jr. §5 stk. 6 og § 8 stk. 4.1 - 4.2 
- Evt 

 
 
 
§ 5 Generalforsamlingen 

 
Stk 5: Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem, der også har været medlem af 

foreningen det foregående år. 
 
Stk 5: Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem, der også har været medlem af 

foreningen det indeværende år. 
 
RAF: Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem, der også har været medlem af 

foreningen det indeværende kalender år . 

enstemmigt for 
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§ 7 Styregruppen og daglig ledelse 
 
Stk 6: KoordinationsMødet afholdes virtuelt minimum en gang hver 3. måned, hvor 

minimum formanden næstformanden og kassereren vil være til stede. Hvis 

næstformanden, kassereren eller en udvalgskoordinator ønsker punkter på 

dagsordenen til koordinationsmødet, skal disse være formanden i hænde senest tre 

dage før mødet, dog kan formanden give dispensation til forslag under mødet. 

Formanden, der står for indkaldelse og mødeledelse, skal annoncere dagsordenen 

for alle medlemmer mindst to dage før på facebook eller via hjemmesiden. 

KoordinationsMøderne er åbne for alle udvalgskoordinatorer med taleret samt 

medlemmer som tilhørere. Udvalgskoordinatorerne har kun mødepligt i det omfang, 
 
at der er punkter på dagsordenen, der angår deres udvalg – er dette tilfældet, er der 

mødepligt til hele mødet. (Fjernes) 
 
Stk 6: KoordinationsMødet afholdes minimum 4 gang om år, hvor minimum 

formanden, og næstformanden eller kassereren vil være til stede. Hvis 

næstformanden, kassereren eller en udvalgskoordinator ønsker punkter på 

dagsordenen til koordinationsmødet, skal disse være formanden i hænde senest tre 

dage før mødet, dog kan formanden give dispensation til forslag under mødet. 

Formanden, der står for indkaldelse og mødeledelse, skal annoncere dagsordenen 

for alle medlemmer mindst to dage før på facebook eller via hjemmesiden. 

KoordinationsMøderne er åbne for alle udvalgskoordinatorer med taleret samt 

medlemmer som tilhørere. Udvalgskoordinatorerne har kun mødepligt i det omfang, 

at der er punkter på dagsordenen, der angår deres udvalg – 
 
RAF: enstemmigt mod 

 
Der er af generalforsamlingen sammesat og i sted forslag; 
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Stk 6: Koordinations møder afholdes efter behov, virtuelt eller ved fysisk fremmøde i 

Thy eller på Mors, hvor minimum formanden, og næstformanden eller kassereren 

skal være til stede. Hvis næstformanden, kassereren eller en udvalgskoordinator 

ønsker punkter på dagsordenen til koordinationsmødet, indleveres disse til 

formanden før mødet, dog kan formanden give dispensation til forslag under mødet. 

Formanden, der står for indkaldelse og mødeledelse, skal annoncere dagsordenen 

for alle medlemmer mindst to dage før på Facebook eller via hjemmesiden. 

Koordinations Møderne er åbne for alle udvalgskoordinatorer med taleret 

samt medlemmer som tilhørere. 
 
RAF: Der stemmes enstemmigt for 

 
 
 
§ 7 Styregruppen og daglig ledelse 

 
Stk 7: Foreningens daglige ledelse varetages således af Styregruppen, bestående 

af Formanden, Næstformanden og Kassereren, i samarbejde med 

udvalgskoordinatorerne fra de oprettede og godkendte grupper. 
 
Stk 7: Foreningens daglige ledelse varetages således af Styregruppen, bestående 

af Formanden, Næstformanden og Kassereren, + menige medlemme i samarbejde 

med Udvalgskoordinatorerne fra de oprettede og godkendte grupper. 

 
 
Stk 7: Foreningens daglige ledelse varetages således af Styregruppen, bestående 

af Formanden, Næstformanden og Kassereren, + evt menige medlemme i 

samarbejde med Udvalgskoordinatorerne fra de oprettede og godkendte grupper. 

 
 
ref: enstemmigt for 
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Stk 7: 

 

 
1: Aftræder et medlem af Styregruppen, afholdes ekstraordinær 

generalforsamling Jf. § 6 
 

1: Aftræder enten, Formanden, Næstformanden eller Kassereren, afholdes 

ekstraordinær generalforsamling Jf. § 6 

 
 
Ref: enstemmigt for 
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Stk 7: 

 

 
3: Styregruppen indkalder til Koordinationsmøder minimum én gang hver 3. 

måneden eller efter behov. 
 
Alle Udvalgskoordinatorer kan komme med punkter til dagsordenen. 

 
3: Styregruppen indkalder til Koordinationsmøder minimum 4 gange om år. eller 

efter behov. Alle Udvalgskoordinatorer kan komme med punkter til dagsordenen. 
 
ref: Styregruppen indkalder til Koordinationsmøder efter behov. Alle 

Udvalgskoordinatorer kan komme med punkter til dagsordenen. 

 
 
ref: punktet udgår. grunden tidlig afstemningen. (rattes til) 

 
5: Koordinationsmøderne er beslutningsdygtige når hele Styregruppen er til 

stede. (fjernes) 

ref: Koordinationsmøderne er beslutningsdygtige når hele Styregruppen er til stede. 

Ref: (fjernes) 10 for 1 mod 
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§ 10 Tegningsregler og hæftelse 
 
Stk 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, og i hans fravær en 

anden fra Styregruppen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 

ejendom tegnes foreningen af den samlede Styregruppe. 

 
 
§ 10 Tegningsregler og hæftelse 

 
Stk 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, og i dennes fravær 

en anden fra Styregruppen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast 

ejendom tegnes foreningen af den samlede Styregruppe. 
 
ref: enstemmigt for 

 
§ 11 Vedtægtsændringer 

 
Stk 1, 1: HVis der på Generalforsamlingen opnået en bedre ordlyd eller en drejning 
af et allerede foreslået vedtægtsændring som Generalforsamlingen kan stå inde for 
må denne stemmes alternativt ind. 

 
ref: enstemmigt for 

 
Stk 3: ny Vedtægtsændringer skal tilrettes til og lægges officielle sendes i første 1Q 
ref: enstemmigt for 

 
§ 12 Opløsning af foreningen 
Stk 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 
flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med minimum 2 ugers 
mellemrum. 

 
§ 12 Opløsning af foreningen 
Stk 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med minimum 2 ugers og max 3 månder mellemrum. 
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ref 1 for 10 mod 

 
§ 14 
Stk 2: Vedtægterne er sidst ændret den: Tilføj rette dato. 

 
 
Ref: skal ratte til 
 
Forslag 2: Rettelse af politikker 
Alkoholpolitik 

Tilføjelse: 
 
Stk. 4: Styregruppen/bestyrelsen kan i særlig tilfælde give dispensation til at der må 
indtages alkohol til arrangementer. I dette tilfælde skal det under arrangementets 
beskrivelse klart tydeliggøres at der indtages alkohol 

 
Forslag 2: Rettelse af politikker 

- Forslag om at sætte en disclaimer i toppen er vores politikker, der fortæller at 
alle politikker kan afviges fra hvis styregruppen finder det nødvendigt og 
hensigtsmæssigt.. 

 
ref: Generalforsamlingen henstiller til at men skiver en disclaimer i toppe af 
politikkeren. 

5. Fastsættelse af kontingenter for kommende år 

Forslag til medlemskab til debat: 
 
Tabletop medlemskab: Gratis deltagelse i alle arrangementer der omhandler 
tabletop, warhammer, Merlins, Magisk mandag, ESFROAG og lignende samt alle 
sociale aktiviteter i foreningen. Giver 1 stemme på Generalforsamlingen. 
Koster 300 kr pr. år 

 
LARP medlemskab: Gratis deltagelse i alle LARP arrangementer i foreningen 
samt alle sociale aktiviteter. Giver 1 stemme på Generalforsamlingen. 
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Koster 300 kr pr. år 
 
Guld medlemskab: Ved køb af begge medlemsskaber gives 100 kr rabat - dvs. en 
totalpris på 500 kr. pr. år. Gratis deltagelse i alle arrangementer i foreningen uanset 
type. Giver 1 stemme på Generalforsamlingen. 
Koster 500 kr pr. år. 

 
 
Junior medlemskab: Kan købes af alle der er 13 eller derunder når de 
køber medlemskabet. Gælder som et Guld medlemskab af foreningen. Gratis 
deltagelse i alle foreningens arrangementer uanset type. Giver 1 stemme på 
Generalforsamlingen. 
Koster 300 kr. pr. år. 

 
Intro medlemskab: Kan købes af alle der aldrig har været medlemmer i 
foreningen som en slags prøve medlemskab. Gælder som et guldmedlemskab. 
Gratis deltagelse i alle foreningens arrangementer uanset type. Giver 1 stemme på 
Generalforsamlingen. 
Koster 300 kr pr. år 

 
* Der kan ved særlige lejligheder stadig udbedes en ekstrabetaling til f.eks. mad eller 
lignende. 

 
**Hvis man vil arrangere i ThyRF skal man have en af ovenstående medlemskaber, 
man kan sagtens have en type medlemskab og være arrangør i den anden type. 

 
Ref: Generalforsamlingen stemme enstemmigt for forslag. Dog med den endringe at 
ESFROAG blever fjerent fra det oprindelige forslag. 

 

6. Regnskabsgennemgang af kassereren (Christine). Se bilag 1 
 

7. Godkendelse af regnskabet og regnskabsmæssige forslag til 
det kommende år. 

 
Ref: enstemmigt godkendes af regnskabet. 

 
-43000 er reserveret til Parley! Partout. 
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-der forventes at der skal bruges penge på leje af den toletvonge som 
kommunen har anskaffet. Som vi kan låne/leje 

 
8. Valg af intern revisor. 

 
9. Valg af styregruppe. 

 
- Formand 

 
- Næstformand 

 
- Kasserer 

 
- Menigt medlem 1 

 
- Menigt medlem 2 

 
10. Eventuelt. 
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Bilag 1 
 
 
 

Thyrf Total set 
 
 
 
 
 
 
  

Indtægt: Udgift: 

 
Forplejning: 

 
-19.357,76 

 
Materiel køb: 

 
-13.185,97 

 
Abonnement: 

 
-400,00 

 
Diverse: 

 
-43.768,16 

 
Kørsel: 

 
-996,80 

  

 
Medlemskab: 

 
16.900,0 

 
Tilskud: 

 
76.805,00 

 
Scenarie indtægter: 

 
14.243,50 

 
Materiel salg: 

 
1.000,00 

  
108.948,50 -77.708,69 
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Indtægt: 

 
108.948,50 

  
- 

 
Udgift: 

 
-77.708,69 

 
Regnskabets resultat: 

 
31.239,81 

  

  

 
total resultat 2020: 

 
36.521,31 

 
Regnskabets Resultat 
2021: 

 
31.239,81 

 
Total resultat 2020: 

 
67.761,12 

  

  

 
På konto pr. 31-12-2021: 

 
67.761,12 

  
- 
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Total Resultat 2021: 

 
67.767,96 

 
Difference: 

 
-6,84 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand:    
 
Næstformand:    

 
Kasserer:    

 
Revisor:    


