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1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed 
Mødet erklæres gyldigt. Der er 9 stemmeberettigede tilstede samt 3 ikke-stemmeberettigede 

 

Dirigent:    Tor Torp 
Stemmetællere: Sean Sebastian Munk Nielsen, Rasmus Visby Bunch 
  

2. Valg af referent 
 Gitte Søe-Larsen 

 

3. Årsberetning af formanden fremlægges ved Asger 
 Vedlægges referatet på skrift – se bilag 

Et lidt kaotisk år da flere faste støtter trak sig, men derfor en del forskellige aktiviteter og nye 

ansigter der ser ud til gerne at ville noget. 

 

4. Regnskabsgennemgang af kassereren. 
 Regnskabet samt medlemsoversigt vedlægges- se bilag  

 

5. Godkendelse af regnskabet og regnskabsmæssige forslag til det kommende år. 
Se regnskabet vedlagt bilag 

- Evt. se på vedtægter for revisor således at der ikke opstår problemer med 

revisorgennemgang fremadrettet. 
- Der henstilles at der oprettes en konti der kaldes ”øvrige arrangementer” som kan dække 

alle de enkeltstående arrangementer der ligger tæt op af bestyrelsesarbejdet. 
- Det nye programmerede system er ret fleksibelt i forhold til Conventus som er ret stort og 

tungt. 
- Der betales kørsel til og fra arrangementer til bilen der kører med materiel.  

 

Budget oversigt – vedlægges i bilag 

 

Kontingent – Bestyrelsen foreslår at fastholde medlemsskabet på 400 kr. 

- Forslaget vedtages 
 

6. Indkommende forslag behandles  
- Vedtægtsændringsforslag – Rikke  

 

Først stemmes der hvordan vi stemmer den ind:  

Forslagets stemmeprocedure: 2 for, 5 blanke, 2 imod 

 

Hver punkt ind for sig og derefter paragraffen til slut: 5 for, 4 blanke - vedtaget 
 

Valg om det indkomne forslag samt redigering i det konkrete forslag: 4 for, 4 blanke, 1 imod – 

vedtaget (altså at ændringen kommer til at hedde paragraf 13) 
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Valg om at flytte den valgte paragraf 13 op til paragraf 8 og derefter redigere de samlede 

vedtægter så det passer sammen (altså INGEN ændring af ordlyd): enstemmigt vedtaget 
 
Indkommet forslag stk. for stk. (jf. tidligere besluttet) – vedtages med 2/3 flertal 

Stk. 1:  8 for, 1 imod - Vedtaget 
Stk. 2:  3 for, 6 imod – ikke vedtaget 

Stk. 3: 1 blank, 8 imod – ikke vedtaget 

Stk. 4 (indstemmes med præmissen at der ændres på ordlyden så det bliver tydeligere at ThyRF 

kun refunderer det der kan refunderes ellers. Stk. 4. ændres til stk. 2): 8 for, 1 imod – Vedtaget 
Stk. 4.1: frafalder grundet valg om §5 stk. 3 

 

§5 stk. 3: 3 for, 6 imod – ikke vedtaget  

 

Valg om godkendelse af det samlede forslag: 8 for, 1 imod – Vedtaget 
 
Rikke får ansvaret for at skrive den færdig redigerede vedtægtsændring 

 
  

GF henstiller at der hvert år skal være et punkt på dagsordenen som gennemgår hvad 

styregruppen har gjort ved politikkerne således at vi sikrer det ikke glemmes.  

 

- Politik om børneattester 

Valg om det opstillede forslag til politik: Enstemmigt vedtaget 
 

- Beslutningsoplæg (se bilag) – flyttes til punkt 8 

 
7. Henstillinger til det kommende år fra generalforsamlingen 

- Magisk mandag  

Rollespil hver anden mandag fungerer fint. Troels vil gerne som GM gøre samme indsats i den 

kommende sæson, hvis det er det, der er brug for. 

Der mangler en hovedansvarlig for MM – en som vil lave en plan for året og sørge for, at det 

fungerer. 

Der skal også indtænkes almen stimulans for vores medlemmer, så det bliver hyggeligt og fedt. 

John vil gerne stille op og hjælpe med våbenfremstilling osv. Til magisk mandag således at KL 

kan indbyde børn til at komme og lave våben til mm. 

Sean tilbyder at blive hovedansvarlig for MM og der er allerede nedsat et udvalg bestående 

John, Sean, Troels, Gitte, (Rikke) 

Rasmus og Sean tager på Østre og bytter nøgle 

 

- Forenings SFO 

Forenings SFO ser ud til at have en effekt på de deltagere der kommer til KL. 

Gitte tager gerne det overordnede ansvar for at tage kontakten til skoler 

Vi mangler folk der kan stå i SFOerne og køre selve arrangementet. 
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- Skovly (beslutningsoplæg) 

GF ser gerne at der laves et udvalg der vil arbejde på at ThyRF bliver en del af samarbejdet 

omkring Skovly. Styregruppen skal facilitere muligheden for at samle et udvalg. 

 

- Hvordan kommer vi i kontakt med de unge mennesker? 

Man kan evt. tage på skoler og lave rollespilsarrangementer 

GF henstiller til at styregruppen melder ud når sommerferieaktiviteterne kommer op igen 

Vi har mange gode ideer men lander tit på manglende manpower. 

Magnus vil gerne lave et udvalg der samler op på de sjove ideer og hjælper til med at få dem sat 

i gang eller med kurser. Vores nye Hype-mind! 

Bifrost tilbyder gerne kurser til lokalforeningerne og vores egne repræsentanter stillede op til 

Bifrost på netop at få flere kurser til lokalforeningerne. 

Anders Berner skal til at lave et nyt projekt UFO. Han har fået 3 mill. Kr. til at starte nye spil op 

og uddanne 200 nye arrangørere rundt omkring i landet. 5000 børn skal ud at spille rollespil. 

 

Debatten fortsættes under Punkt 11 evt. 

  
8. Fastsættelse af kontingenter for kommende år  

Forslaget er 400 kr. – Enstemmigt vedtaget 
 

9. Valg af bestyrelse  
 Opstillede 

 Formand:  Gitte Søe-Larsen 
 Næstformand:  Asger Krogh, Gitte Søe-Larsen 

 Kasserer:  Christine Jensen 

 

 Vedtaget uden afstemning: 
 Formand:  Gitte Søe-Larsen 
 Næstformand:  Asger Krogh 
 Kasserer:  Christine Jensen  

 

10. Valg af intern revisor 
 Opstillede 

 Revisor:  Troels Frostholm Søe-Larsen 

 Revisor supp:  Sean Sebastian Munk Nielsen, Jakob Ask Føne, Rikke Nielsen 

 

 Vedtaget ved valg: 
 Revisor:  Troels Frostholm Søe-Larsen 
 Revisor supp: Sean Sebastian Munk Nielsen 

 
11. Eventuelt.  

- Engagement indad og udad 

Fokus skal ligge på medlemmerne FØR vi arbejder på nye medlemmer 
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Det er svært at finde ud af hvad medlemmerne gerne vil have. Man kan evt. lave et spørgeskema 

og sende ud til nuværende medlemmer. Troels og Rikke arbejder begge på ideen. 

Vi tror på at gulerod virker bedre end pisk i det frivillige arbejde, men der skal være en 

balancegang mellem ansvar og indflydelse. 

Hvordan maner vi det italesatte ”Det er bedre at ThyRF dør” og ”Vi venter på at scenariet 

alligevel stopper” til jorden. – det er nogle der lige nu italesætter en masse negativt om 

foreningen og enhver ved at der skal 10 positive holdninger til for at vende en negativ. 

 

- Panatria v. Troels Frostholm Søe-Larsen 

Spørgeskema 

Troels vil gerne om folk vil tænke lidt over hvordan man kan hype Panatria og andre ting – evt 

hvad der skal til for at få endnu flere spillere. 

 

Godkendelse af Generalforsamlingen: enstemmigt vedtaget  
 

GF 2015 lukkes kl. 14.46 
 

 

 

 

 

 


