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ThyRF   -   Thy/Mors   rollespilsforening   indkalder   hermed   til   Generalforsamling.   

Søndag   d.   24/01   kl   10:00-16:00     

1.   Valg   af   dirigent   og   godkendelse   af   mødets   gyldighed.   

Jakob   Ask   Føne   melder   sig   som   dirigent.   

Mødet   kendes   gyldigt.   

2.   Valg   af   referent.   

Sean   Sebastian   Munk   Nielsen   vælges   som   referent.   

3.   Årsberetningen   af   formanden   fremlægges   -   særlig   fokus   på   
corona   situationen   samt   fremtiden (Gitte) .   

Det   foreslås   at   der   ændres   i   rækkefølgen   i   dagsordenen   så   

regnskabsgennemgang   gennemgås   før   indkomne   forslag   

behandles.   Dette   accepteres.   
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4.    Indkomne   forslag   behandles   

(forslagene   skal   være   formanden   i   hænde   senest   d.   1.   januar   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   henstilles   til   at   der   ikke   er   differentieret   stemmeret,  
da   vi   er   under   ekstraordinære   omstændigheder.   
Det   bliver   enstemmigt   vedtaget.   
  

Rikke   Nielsen   stiller   op   som   stemmetæller.   Det   vedtages.   
  

  
● Forslag   1:   Arrangører   skal   ikke   betale   for   deltagelse   i   

egne   arrangementer.   
- Der   er   flertal   for   at   arrangører   principielt   ikke   skal   

betale   for   at   deltage   i   egne   arrangementer.   
  

● Forslag   2:   Vedtægtsændring   -   Ingen   regler   for   møder   
§7   
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   

mailto:info@thyrf.dk
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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.   
  

Ændres   til:   
  

Stk   6:Koordinations   Mødet   afholdes   virtuelt   efter   behov  
hvor   minimum   3   af   Styregruppens   medlemmer   er   være   til   
stede.   Hvis   Styregruppen   eller   udvalgskoordinatorer   
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   mødetidspunkt   mindst   2   
uger   før   mødets   afholdelse   på   facebook   eller   via   
hjemmesiden.   KoordinationsMøderne   er   åbne   for   alle   
udvalgskoordinatorer   med   taleret   samt   medlemmer   som   
tilhørere.   
  

Der   er   8   stemmer   for,   og   5   stemmer   imod   og   0   blanke,   
derfor   vedtages   vedtægtsændringen   ikke   da   der   jævnfør   
vedtægt   §11   stk   1   ikke   er   ⅔   flertal   for..   

  
● Forslag   3:   Vedtægtsændring   -   henstilling   fra   Bifrost   

  
§5   stk.   5.2:    Formand   samt   kasserer   skal   være   myndig   jf.   
Værgemålslovens   §   1   stk.2.   
  

Bifrost   anbefaler   
At   stykket   ændres   til   en   af   følgende   muligheder   
  

Mulighed   1)   Alle   medlemmer   der   har   betalt   kontingent   
kan   stille   op   til   bestyrelsesposter.   
  

Mulighed   2)   Alle   bestyrelsesmedlemmer   skal   være   fyldt   
16   år,   eller   være   værge   til   et   medlem   under   16   år.   
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Først   afstemmes   der   om   der   skal   ske   en   ændring   i   
vedtægterne:   Der   er   10   stemmer   for   og   3   stemmer   imod   
og   0   blanke,   og   derfor   vedtages   det   at   der   skal   ændres   i   
vedtægterne.   
  

Så   afstemmes   der   om   hvilken   af   de   to   forslag   der   
vedtages:   Der   er   flertal   for   mulighed   2.   
  

Derfor   bliver   det   nye   vedtægtsforslag:   
  

“Alle   medlemmer   af   foreningen   som   er   fyldt   16   år,   eller   
har   en   værge   der   er   fyldt   16   år,   kan   stille   op   til   alle   poster   
i   bestyrelsen.”   
  

Vi   stemmer   om   vi   vedtager   denne   vedtægt:   Der   er   10   
stemmer   for,   og   der   er   3   imod   og   der   er   0   blanke.   Den   
nye   vedtægt   vedtages.   
  

● Forslag   5:   Vedtægtsændring:   5   
bestyrelsesmedlemmer   
  

§7   Styregruppen   og   daglig   ledelse   
  

Stk   3:     
Styregruppen   har   3   hovedopgaver,   der   skal   varetages   
løbende   -   Styregruppen   består   derfor   af   tre   personer   
Formand   -   Indkaldelse   til   og   ledelse   af   
Koordinationsmøder   
Næstformand   -   Referater,   tegning   af   organisationen   
udadtil   samt   kontakt   til   andre   grupper   og   andre   foreninger   
Kasserer   -   Udfærdigelse   af   regnskab   og   budget,   
herunder   administration   af   medlemsskaber   
  

Ændres   til:   
  

§7   Styregruppen   og   daglig   ledelse   
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Stk   3:     
Styregruppen   har   3   hovedopgaver,   der   skal   varetages   
løbende   -   Styregruppen   består   derfor   af   tre   personer   
Formand   -   Indkaldelse   til   og   ledelse   af   
Koordinationsmøder   
Næstformand   -   Referater,   tegning   af   organisationen   
udadtil   samt   kontakt   til   andre   grupper   og   andre   foreninger   
Kasserer   -   Udfærdigelse   af   regnskab   og   budget,   
herunder   administration   af   medlemsskaber   
samt   2   menige   medlemmer   der   varetager   øvrige   opgaver   
sammen   med   formanden   næstformanden   og   kassereren   
-   samt   holder   sig   løbende   orienterede   om   de   opgaver   der   
varetages   af   de   tre   i   tilfælde   af   sygdom   eller   fravær.   
  

Der   stemmes   om   vedtagelse   af   vedtægtsændringen:   Der   
er   13   stemmer   for,   og   der   er   1   stemme   imod,   og   0   blanke   
stemmer.     
Vedtægtsændringen   vedtages.   
  
  

● Forslag   6:   Tillæg   til   vedtægter:   Nødparagraf   
  

I   tilfælde   af   force   majeure   (det   være   sig   omstændigheder   
ude   af   styregruppens   kontrol   f.eks   pandemier   eller   lign.)   
kan   Styregruppen   vælge   at   afholde   Generalforsamlingen   
og   andre   lignende   beslutningsforsamlinger   online   i   stedet   
for   ved   fysisk   fremmøde.     
Dette   er   kun   en   mulighed   hvis   følgende   overholdes:   

● Afstemning   skal   kunne   gennemføres   anonymt   i   det   
omfang   det   er   muligt   (hvis   alle   tilstedeværende   
benytter   devices   der   tillader   dette)   

● Stemme   og   opstillingsparate   medlemmer   der   er   til   
stede   skal   verificere   hvem   de   er.   Dette   kan   gøres   
ved   at   bruge   programmer   der   tillader   online   
kamera   eller   hvis   generalforsamlingen   godkender   
det   ved   stemmegenkendelse.   
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● Alle   indkaldelsesfrister   overholdes   også   i   de   

tilfælde   hvor   Generalforsamlingen   må   udskydes   ud   
over   hvad   vedtægterne   tillader.   

● I   tilfælde   af   omstændigheder   der   har   tvunget   
Styregruppen   til   at   bryde   med   egne   vedtægter   skal   
Generalforsamlingen,   når   denne   afholdes,   
godkende   Styregruppens   påkaldelse   af   
nødparagraffen.   
  

Der   afstemmes   om   en   tilføjelse   af   nødparagraffen:   
Der   er   14   stemmer   for   og   0   stemmer   imod   og   0   
blanke   stemmer.   Vedtagelsen   af   nødparagraffen   
vedtages   enstemmigt.   

  

5.   Fastsættelse   af   kontingenter   for   kommende   år     
(Styregruppen   foreslår   at   fastholde   kontingentet   eftersom   2020   

har   været   corona   ramt).   

Forslag   for   fastsættelse   af   kontingenter:   

Medlemskab:   

Pris: 500   kr.   

Alder: Uanset   alder     

   Beskrivelse: Fuldgyldigt   medlemskab,   gratis   deltagelse   i   alle   
arrangementer   (gælder   ikke   egenbetaling   til   arrangementer),   giver   

stemmeret   på   Generalforsamlingen   

Juniormedlemskab:   

Pris:   200   kr   

Alder: Tilbydes   til   alle   under   13   år     
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    Beskrivelse:   Et   medlemskab   der   tilbydes   til   medlemmer   der   er   

under   13   når   de   køber   medlemskabet.   Medlemskabet   er   gyldigt   på   

samme   vilkår   som   et   almindeligt   medlemskab.   

  

Intro   Medlemskab   

Pris:   200   kr   

Alder: Uanset   alder     

Beskrivelse:   Et   éngangsmedlemsskab   for   dem   der   aldrig   før   har   
været   i   foreningen.   Med   intro   medlemskabet   kan   man   få   et   år   til   at   

afprøve   rollespil.   Tilbydes   kun   én   gang   pr.   person   og   kan   købes   uanset   
alder.   Giver   ellers   samme   rettigheder   som   standard   medlemskabet.   

Sponsor:     

Pris: 100   kr   eller   derover.  

Alder: Uanset   alder   

Beskrivelse: Er   en   mulighed   for   alle   der   ønsker   at   støtte   
foreningen   med   et   beløb,   men   giver   ikke   stemmerettigheder   på   

Generalforsamlingen.   Beløbet   kan   overføres   direkte   på   Mobile   pay   til   

ThyRF   eller   overføres   via   bank.   Hvis   man   ønsker   det   kan   man   få   sit   
navn   på   listen   over   VIP   støtter   af   foreningen   der   i   visse   tilfælde   kan   

inviteres   til   sociale   arrangement   arrangementer   som   f.eks.   Julefrokost  
og   sommerfest.   

Forslaget   for   medlemskabet   godkendes   og   fastsættes   som   beskrevet   

ovenfor.   
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6.   Regnskabsgennemgang   af   kassereren    (Christine) .   

Thyrf   Total   set   

  

    Indtægt:   Udgift:   

Forplejning:      - 8.387,02   

Materiel   køb:      - 7.489,00   

Abonnement:     - 1.441,00   

Diverse:      -15.629,80   

          

Medlemskab:   14.000,00      

Tilskud:   7.269,00      

Scenarie   indtægter:   15.887,95      

Materiel   salg:   15.046,00      

    52.202,95   -32.946,82   

          

Indtægt:   52.202,95      

    -     

Udgift:   -32.946,82      

Regnskabets   resultat:   19.256,13      
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Formand:    
_______________________________________________________   

Næstformand:   
_______________________________________________________   

Kasserer:   
_______________________________________________________   

Revisor:   
_______________________________________________________   

          

total   resultat   2019:   17.265,18   

   

   

Regnskabets   Resultat   
2020:   

19.256,13      

Total   resultat   2020:   36.521,31      

          

          

På   konto   pr.   31-12-2020:   36.521,31      

    -     

Total   Resultat   2020:   36.521,31      

Difference:   0     
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Der   bliver   sagt   at   det   er   muligt   at   indsende   forslag   til   en   alternativ   

opsætning   for   

regnskabet,   for   at   hjælpe   kassereren.     

Regnskabet   er   enstemmigt   godkendt.   

  

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

● Hygiejne   og   sanitet   i   Baun   (Gitte)   
○ Gitte   vil   gerne   finde   20.000kr   til   at   have   et   beløb   så   vi   kan   

få   en   toiletvogn   til   scenariet.   Helst   ved   at   få   nogle   
bevillinger   fra   enten   fonde   eller   lokale   virksomheder.   

8.   Valg   af   intern   revisor.   

Troels   Frostholm   Søre-Larsen   stiller   op   og   da   der   ikke   er   andre   der   
stiller   op,   får   han   posten.   

9.   Valg   af   styregruppe.   

-            Formand   

● Gitte   Søe-Larsen   stiller   op.   

Da   der   ikke   stiller   andre   op,   og   der   ikke   stilles   mistillid,   vedtages   det   at   
Gitte   fortsætter   som   formand.   

-            Næstformand   

● Palina   Yr   thorsdottir   stiller   op.   
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Da   der   ikke   stiller   andre   op,   og   der   ikke   stilles   mistillid,   vedtages   det   at   

Palina   fortsætter   som   næstformand.   

-            Kasserer   

● Christine   Jensen   stiller   op.   

Da   der   ikke   stiller   andre   op,   og   der   ikke   stilles   mistillid,   vedtage   det   at   
Christine   fortsætter   som   kasserer.   

-      Menigt   medlem   1   

● Emil   Damgaard   Sørensen   stiller   op.   
● Jakob   Ask   Føne   stiller   op.   

● Andreas   Carl   Rosmon   stiller   op.   
● Peter   Toftdahl   stiller   op.   

Emil   bliver   stemt   ind.   

-      Menigt   medlem   

● Jakob   Ask   Føne   stiller   op.   

● Andreas   Carl   Rosmon   stiller   op.   
● Peter   Toftdahl   stiller   op.   

Peter   bliver   stemt   ind.   

10.    Eventuelt.   

● Tillidspersoner   og   synliggørelse/brug   
○ Der   er   et   ønske   om   at   tillids   personerne   bliver   mere   

synliggjorte,   både   på   hjemmesiden   og   ude   til   

arrangementerne.   
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● Corona   Situationen   

○ Der   er   et   ønske   om   at   styregruppen   i   fremtiden   vil   

forsøge   at   facilitere   møder   og   muligheder   for   foreningen   
at   kunne   lave   ting   som   kunne   gøre   det   mere   attraktivt   at   

være   medlem   selv   under   en   træls   situation   som   Corona.   
● Mødehåndtering   i   Styregruppen   

  

  


