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Søndag d. 25/11 kl. 14.00-17.00 på Østre Skole 
 
Der vil være snacks under mødet. 

 
1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed:  
Troels 
 
2. Valg af referent:  
Nicolaj 
 
3. Årsberetning af formanden fremlægges (Gitte),  
Mål om Styregruppe kun er administrativ og få andre til at starte ting op selv, gået delvist godt. Arbejdet med ro 
på bagsmækken, skulle være rat at være i ThyRF. Lykkes ret godt ifølge forkvinden. Ellers har det været et lidt 
stille år med masser af ting i kalenderen. Der sker noget til magisk mandag. Og merlins outcast har en masse 
brætspil vi normalt ikke har. Håber vi kan få en bedre fælleskabs ånd i det næste år. ThyRF har fået deres egen 
trailer, med 6.000 fra sponsorater, og 3.000 selv.   
 
4. Indkommende forslag behandles 
- Vedtægtsændringer (se bilag med vedtægtsændringer) 
Gitte: vi har lagt et bilag ud med vedtægtsændringer. Nogen ting skal stemmes ind separat, noget som en samlet 
pakket. Starter med navneændring, vil gerne ændre navn til at havde Morsø med i navnet.  
Kasper: forstår ikke hvorfor vi ikke skal ændre i navnet ThyRF delen 
Gitte: styregruppen har ikke kunne finde et andet ”brand” som er bedre 
Troels: Google kan godt lide os, selvom vi ikke har betalt noget står vi højt på søge listen under Thy. Han vil 
gerne stille spørgsmål ved om vi også skal havde andre med?  
Gitte: ved at den kommende formand skal til at lave en del arbejde for Merlins Outcast, og sammenarbejdet 
med Morsø kommune er nemmere hvis vi har dem med i navnet. 
Sean: minder om at alle der stemmer blank stemmer i teorien stemmer i mod.    
Opstår en situation hvor en tilstedeværende som tror han har været medlem viser sig ikke at havde været det. Vi 
snakker om personligt ansvar for at folk melder sig ind. Og hvordan det kan være at nogen kan deltage til vores 
spil uden at være medlem, det er delvist fordi nogen kommer for og efter check in og et spil lederne ikke har tid 
til at checke op på medlemskab. Der bliver gjort klart hvor vigtigt det er folk følger op på at tilmelde sig til 
deres medlemskab på hjemmesiden.  
Stemme tid. Der er 11 tilstede. Der er 10 tilstede med stemmeret. 9 stemmer for. Og 1 stemmer i mod.  
Sean: vil gerne at styregruppen er fri for at holde møder i de måneder hvor der ikke er behov for det. Lige nu 
holder styregruppen ikke møde vær måned og går derfor imod vores vedtægter.  
Der er general snak for og imod forslaget. Nogen savner at møderne bliver holdt. Og andre der er i mod at 
styregruppen er tvunget til det ekstra arbejde hvis det ikke er nødvendigt. Og general forklaring på hvad 
vedtægten handler om.  
Stemme tid. Der er 12 tilstede. Der er 11 tilstede med stemmeret. Enstemmigt 
Der er et ønske om at ordet virtuelt bliver fjernet.  
Troels: Sidste vedtægtsændring, der snakker om at ændre aldersgrænsen for medlemskab til fra at være 9 år til 
at være fjernet. Spil må stadig gerne havde en aldersgrænse, kun aldersgrænsen for medlem.  
Der er en bekymring om at nogen forældre kunne finde på bare at dumpe deres børn som måske ikke er i stand 
til at tage vare på sig selv. Men de kan det alligevel nu, bare for 50 kr for at deltage i stedet for som medlem. 
Ikke hemmelig afstemning. Enstemmigt vedtaget at aldersgrænsen er fjernet.  
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5. Fastsættelse af kontingenter for kommende år 
Gitte vil gerne havde sat det op til 500 kr. om året. For et helt år.  
Troels vil huske os på hvad der skete sidst der vi havde 600 kr. medlemskab. Hvor vi mistede medlemmer.   
Sean vil gerne havde at alle deltager har medlemskab, bare et midlertidigt et. Så vi får vores forsikring fra 
Bifrost.  
Rikke foreslår et junior medlemskab.  
Nicolaj foreslår et KL/Endestationen medlemskab. Som dækker vores junior spil.  
Troels, er bange for at et junior kontingent bliver for dyrt.  
Nicolaj synes 500 er for billigt for det store medlemskab. Lad det være 600 eller 800 også et lille medlemskab 
til 400 som dækker KL/endestation og Magisk mandag.  
Gitte er bange for at dele dem om.  
Rikke foreslår at der er 2 delt prist for de små og de store.  
Nicolaj forslår at vi deler med ved 18 år. Og tager 400 fra dem under og 600 for dem over.  
Simon vil gerne havde at vi tager 20 kr. for magisk mandag.  
Gitte synes vi skal være solidarisk og alle betale det samme.  
Der var en masse snak omkring magisk mandag og Merlins Outcasts der ikke havde meget med medlemskab 
for prisen at gøre.  
Troels: synes ideen om 2 delt pris, er for svært for kassereren  
Gitte: forklarer igen hvorfor det skal være den samme for alle. Der dem over 18 laver mere.  
Rikke: forslår at det er dem under 10 som skal betale mindre.  
Gitte: syndes også om ideen for at dem under 10 koster mindre.  
Meningsmåling: synes vi at vi skal havde et junior medlemskab for 10ish under. Der er mange for.  
Vi er lidt enige om en pris på 500 for de voksne.  
Vi diskuterer om det skal være 300 eller 400 for dem under 10 år.  
Generalforsamling synes det skal være 300/400 og 500 for voksne.   
 
6. Regnskabsgennemgang af kassereren  
(Christine – Se bilag med regnskab) 
Der bliver forklaret hvad de forskellige penge er brugt til.  
Der bliver henstillet til en post med sponsorater.  
Vi vil gerne at Kassereren har forbedret sig før General Forsamling med at forklare de ting som skille sig mest 
ud.  
 
7. Godkendelse af regnskabet og regnskabsmæssige forslag til det kommende år 
Enstemmigt godkendt.  
 
8. Valg af intern revisor 
Troels stiller op som den eneste og ingen stiler mistillid.  
 
9. Valg af Styregruppe 
Formand 
Sebastian og Gitte stiller op  
Gitte vandt 
 
Næstformand 
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Sebastian og Jakob stiller op  
Sebastian vandt. 
 
Christina stiller op som den eneste. 
Christina vandt Kasserer posten 
 
10. Eventuelt. 
ThyRF arbejder på at få mobilepay.  
”Blive medlem her” knap på forsiden af hjemmesiden. 
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Regnskab 

ThyRF har i 2018 40 betalende medlemmer (+ 5 æresmedlemmer, der er udenfor regnskab) 

ThyRF Total set 
   Indtægt:   Udgift:  
Forplejning:     -3.444,67  
Materiel:    -29.471,84  
Abonnement:      -4.608,46  
PR:                     -    
Kørsel:                     -    
Diverse:      -4.642,41  

Medlemskab:  
   
16.000,00    

Tilskud:  
     
9.895,00    

Scenarie indtægter:  
   
13.974,50    

  
   
39.869,50   -42.167,38  

     

Indtægt: 
   
39.869,50    

Udgift: 
 -
42.167,38    

Regnskabs resultat 
    -
2.297,88    

     

Total Resultat 2017 
   
15.409,82    

Regnskabs resultat 2018 
    -
2.297,88    

Total Resultat 2018 
   
13.111,94    

     

På konto pr. 31-12-2018 
   
13.123,94    

Total Resultat 2018 
   
13.111,94    

Difference 
           
12,00    
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Bilag til vedtægtsændringer 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1: Foreningens navn er ThyRF – Thy Rollespilsforening 

Stk. 2: Foreningen høre hjemme i Thisted Kommune 

Stk. 1: Foreningens navn er ThyRF – Thy-mors Rollespilsforening 

Stk.1: Foreningens navn er ThyRF – Thy-Mors Rollespilsforening 

Stk. 2: Foreningen hører hjemme i Thisted Kommune 

§ 3 Kontingent og medlemskab 

Stk. 1: Kontingentsatsen for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen året 
forinden. De nye satser vil blive oplyst på hjemmesiden inden førstkommende 
arrangement. 

Stk. 2: Som medlem optages enhver, der indbetaler det, på generalforsamlingens, fastsatte 
kontingent og som er villig til at overholde foreningens vedtægter og politikker. 

1: Foreningens aldersgrænse for medlemskab er 9 år. Styregruppen kan 
dog give dispensation. 

Stk. 3: Medlemskaber er gældende et kalenderår ad gangen og opnås ved betaling af 
kontingent. 

1: Medlemskabet er gyldigt indtil man skriftligt melder sig ud eller den 
daglige ledelse melder en ud på baggrund af manglende 
kontingentindbetaling. 

Stk. 4: Styregruppen kan på ethvert koordinationsmøde, med en skriftlig begrundelse, 
ekskludere et medlem fra foreningen eller et aktivitetsområde, hvis Styregruppen 
stemmer for. Forinden Styregruppen træffer sin beslutning, har medlemmet ret til at 
blive hørt. 

Stk. 5: Eksklusionen skal meddeles medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves 
prøvet på den næste generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil 
afholdelsen af denne, og der vil ikke blive refunderet indbetalt kontingent. 

  

Stk. 6: Som medlem meldes man automatisk ind i Landsforeningen Bifrost. 
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Stk. 7: Medlemskab giver møde og stemmeret på årets Generalforsamling samt sikrer at 
man er opstillingsberettiget til Styregruppen. 

Stk. 2: Som medlem optages enhver, der indbetaler det, på generalforsamlingens, fastsatte 
kontingent og som er villig til at overholde foreningens vedtægter og politikker. 

1: Foreningens aldersgrænse for medlemskab er 9 år. Styregruppen kan 
dog give dispensation. (Fjernes) 

§ 7 Styregruppen og daglig ledelse 

Stk. 1: Styregruppen tror på, at virkelyst er en bedre motivationsfaktor end tvang. Alle 
opgaver, der skal udføres i ThyRF – Thy Rollespilsforenings regi, udføres derfor af 
de personer, der påtager sig ansvaret for udførelsen af dem. Opgaverne udføres i 
dertil oprettede udvalg, der internt vælger en gruppekoordinator, der refererer til 
nedenstående Koordinationsmøde. 

Stk. 2: Der er tre institutioner: Generalforsamlingen, Styregruppen og Udvalgene. 

Stk. 3: Styregruppen har 3 hovedopgaver, der skal varetages løbende – Styregruppen består 
derfor tre personer:  

- Formand:  Indkaldelse og ledelse af Koordinationsmøder 

- Næstformand: Referater, tegning af organisationen udadtil samt kontakt 
til grupper og andre foreninger 

- Kasserer: Udfærdigelse af regnskab og budget, herunder 
administration af medlemskaber 

1:  Det siddende Styregruppe har derudover ansvaret for at indberette 
medlemsoplysninger for deres periode til Thisted kommune inden 
udgangen af januar, det følgende år jf. Folkeoplysningsloven 

2: Det siddende Styregruppe har ansvaret for at indhente børneattester på 
alle personer, der beskæftiges i foreningen og som i deres opgaver har 
direkte kontakt med børn under 15 år jf. loven om indhentelse af 
børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. 

3: Den reelle magt ligger hos den på generalforsamlingen valgte 
Styregruppe, men det tilstræbes at udvalgskoordinatorerne bliver hørt 
og lyttet til i det omfang Styregruppen skønner det 
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Stk. 4: Foreningen tror på, at virkelyst er en bedre motivationsfaktor end tvang – af den 
årsag er ”Udvalgene” blevet oprettet. 

Oprettelsen af et udvalg kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, og sker på 
medlemmers eget initiativ, hvis medlemmer mener, at de har foreningsrelevante 
initiativer/tiltag de ønsker at arbejde med.  

Hvert udvalg har ansvaret for de opgaver, udvalget påtager sig. Udvalget vælger 
hver en koordinator, der har til opgave at deltage i koordinationsmøderne, hvis der er 
noget, der vedkommer dem - enten hvis udvalget ønsker punkter på dagsordenen, 
eller hvis de bliver indkaldt af Styregruppen.  

Udvalgskoordinatoren har ansvaret og taler for sit udvalg. Styregruppen og en 
gruppe har begge bemyndigelse til at afsætte en udvalgskoordinator, men kun 
udvalget kan vælge en ny. 

Udvalg opstår af og blandt medlemmerne af foreningen og godkendes af foreningens 
Styregruppe, for at sikre, dels at der ikke er flere, der arbejder med samme emne, 
dels at udvalgets virkefelt ligger inden for foreningens værdier og opgaver. 

Udvalgene kan opstå på baggrund af arrangementer, kampagner, opgaver og andet. 

Hvem og hvor mange der sidder i udvalget, er op til udvalget selv 

Stk. 5: Styregruppen har ikke ansvaret for at oprette udvalg, at udvalgene bliver færdige 
med deres initiativer - ej heller skal Styregruppen overtage opgaver, hvis et udvalg 
af forskellige årsager skulle blive opløst, eller på andre måder ikke får lavet det, som 
var udvalgets mål. Styregruppen kan derimod være behjælpelig på andre måder - 
enten ved at hjælpe udvalget på vej, oplyse andre om, at udvalget eksisterer eller 
søge andre personer til overtagelse af udvalgets formål. 

Stk. 6: KoordinationsMødet afholdes virtuelt minimum en gang hver 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. 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. 
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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. 

1: Aftræder et medlem af Styregruppen, afholdes ekstra ordinær 
generalforsamling Jf. § 6  

2: Styregruppen kan godkende Udvalg samt afsætte 
Udvalgskoordinatorer, men kan ikke indsætte nye koordinatorer. 

3: Styregruppen indkalder til Koordinationsmøder minimum én gang i 
måneden eller efter behov, hvis der ønskes flere møder på en måned. 
Alle Udvalgskoordinatorer kan komme med punkter til dagsordenen. 

4: Senest efter næstkommende koordinationsmøde godkendes referat, 
som umiddelbart herefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet 
kan være revideret i forhold til indhold. 

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

6: Styregruppen kan afholde egne møder om dagsorden, 
informationsdeling m.v. når og så ofte som de finder det nødvendigt 
dog er det uden deltagelse af andre end Styregruppens medlemmer. 

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.  

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. 
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1: Aftræder et medlem af Styregruppen, afholdes ekstra ordinær 
generalforsamling Jf. § 6 

2: Styregruppen kan godkende Udvalg samt afsætte 
Udvalgskoordinatorer, men kan ikke indsætte nye koordinatorer. 

3: Styregruppen indkalder til Koordinationsmøder minimum én gang hver 
3. måneden eller efter behov. Alle Udvalgskoordinatorer kan komme 
med punkter til dagsordenen. 

4: Senest efter næstkommende koordinationsmøde godkendes referat, 
som umiddelbart herefter offentliggøres på hjemmesiden. Referatet 
kan være revideret i forhold til indhold. 

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

6: Styregruppen kan afholde egne møder om dagsorden, 
informationsdeling m.v. når og så ofte som de finder det nødvendigt 
uden deltagelse af andre end Styregruppens medlemmer. 

§ 13 Vedtagelser og datering 

Stk. 1: ThyRF – Thy Rollespilsforening er officielt stiftet den 26. oktober 2001 af Troels 
Clausen, Henrik Juul Konge, Anders Kristensen, Carsten Søe-Larsen og Gitte Søe-
Larsen. 

  Stk. 2: Vedtægterne er sidst ændret den: 22-11-2015. 

 

§ 13 Vedtagelser og datering 

Stk. 1: ThyRF – Thy Rollespilsforening er officielt stiftet den 26. oktober 2001 af Troels 
Clausen, Henrik Juul Konge, Anders Kristensen, Carsten Søe-Larsen og Gitte Søe-
Larsen. 

Stk. 2: Vedtægterne er sidst ændret den: 22-11-2015. (25-11-2018) 

!! Udover de markerede rettelser ønsker Styregruppen at ændringer stemmes for med tilladelse til også 
at rette stave-taste og lignende småfejl der ikke er meningsændrende.!! 
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Kalenderliste 
Udover følgende datoer er almindelig mødeaktivitet i Styregruppen samt diverse udvalg 

Januar 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

08-01-2018 08-01-2018 Magisk Mandag 

15-01-2018 15-01-2018 Magisk Mandag 

22-01-2018 22-01-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

29-01-2018 29-01-2018 Magisk Mandag  

 

Februar 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

05-02-2018 05-02-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

09-02-2018 09-02-2018 Merlins Outcasts 

10-02-2018 11-02-2018 Mini-Esfroag 

19-02-2018 19-02-2018 Magisk Mandag 

23-02-2018 23-02-2018 Merlins Outcasts 

26-02-2018 26-02-2018 Magisk Mandag  

 

Marts 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

03-03-2018 03-03-2018 Workshop i ThyRF 

05-03-2018 05-03-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

09-03-2018 09-03-2018 Merlins Outcasts 

12-03-2018 12-03-2018 Magisk Mandag 

19-03-2018 19-03-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 
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23-03-2018 23-03-2018 Merlins Outcasts 

25-03-2018 25-03-2018 Kronborgs Legende 

April 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

06-04-2018 06-04-2018 Merlins Outcasts 

14-04-2018 15-04-2018 HYG for Satan! 

16-04-2018 16-04-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

20-04-2018 20-04-2018 Merlins Outcasts 

21-04-2018 21-04-2018 PR arrangement på Nykøbing bibliotek 

23-04-2018 23-04-2018 Magisk Mandag 

25-04-2018 25-04-2018 Koordinationsmøde 

29-04-2018 29-04-2018 Kronborgs Legende 

30-04-2018 30-04-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

 

Maj 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

04-05-2018 04-05-2018 Merlins Outcasts 

07-05-2018 07-05-2018 Magisk Mandag 

12-05-2018 13-05-2018 Panatria 24 timers 

14-05-2018 14-05-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

18-05-2018 18-05-2018 Merlins Outcasts 

27-05-2018 27-05-2018 Kronborgs Legende 

28-05-2018 28-05-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

 

Juni 
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Start dato: Slut dato: Overskrift 

01-06-2018 01-06-2018 Merlins Outcasts 

04-06-2018 04-06-2018 Magisk Mandag 

08-06-2018 10-06-2018 Panatria 42 timers 

15-06-2018 15-06-2018 Merlins Outcasts 

16-06-2018 16-06-2018 Sankt Hans Hygge :) 

18-06-2018 18-06-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

24-06-2018 24-06-2018 Kronborgs Legende 

25-06-2018 25-06-2018 Magisk Mandag Bord rollespil 

29-06-2018 29-06-2018 Merlins Outcasts 

 

Juli 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

13-07-2018 13-07-2018 Merlins Outcasts 

 

August 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

04-08-2018 05-08-2018 Panatria 24 timers 

10-08-2018 10-08-2018 Merlins Outcasts 

13-08-2018 13-08-2018 Magisk Mandag 

19-08-2018 19-08-2018 Kronborgs Legende 

20-08-2018 20-08-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

24-08-2018 24-08-2018 Merlins Outcasts 

27-08-2018 27-08-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 
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September 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

03-09-2018 03-09-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

07-09-2018 07-09-2018 Merlins Outcasts 

14-09-2018 14-09-2018 Børne kulturnat 

16-09-2018 16-09-2018 Kronborgs Legende 

17-09-2018 17-09-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

21-09-2018 21-09-2018 Merlins Outcasts 

24-09-2018 24-09-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 

 

Oktober 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

01-10-2018 01-10-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

05-10-2018 05-10-2018 Merlins Outcasts 

08-10-2018 08-10-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 

12-10-2018 12-10-2018 Pre ESFROAG 2018 

13-10-2018 16-10-2018 ESFROAG 2018 

19-10-2018 19-10-2018 Merlins Outcasts 

21-10-2018 21-10-2018 Kronborgs Legende 

22-10-2018 22-10-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 

29-10-2018 29-10-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

 

November 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

02-11-2018 02-11-2018 Merlins Outcasts 



   Dagsorden Generalforsamling i ThyRF 2018 
 

14 

05-11-2018 05-11-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 

12-11-2018 12-11-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

16-11-2018 16-11-2018 Merlins Outcasts 

19-11-2018 19-11-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 

25-11-2018 25-11-2018 Generalforsamling 

26-11-2018 26-11-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

30-11-2018 30-11-2018 Merlins Outcasts 

 

December 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

03-12-2018 03-12-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 

10-12-2018 10-12-2018 Magisk Mandag GM: Troels 

14-12-2018 14-12-2018 Merlins Outcasts 

17-12-2018 17-12-2018 Magisk Mandag GM: Lumina 


