
   Dagsorden Generalforsamling i ThyRF 2013 
Deltagere: 12 personer med stemmeret, 0 ikke stemme berettiget 

 

Kl. 10.00-10.30: Morgenmad mens GF påbegyndes.  

Vi regner med en pause ca. en gang i timen. Mødet skal være lukket kl 15.00 

 
1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed 

 Enstemmig vedtaget at Asger er dirigent. 

 Enstemmig vedtaget at mødet laves til en ordinær gf og er gyldig 

 

2. Valg af referent 
Rikke valgt til referent 

 

3. Årsberetning af formanden fremlægges – kalenderliste vedlægges ved Gitte Søe-Larsen 
Mistet arrangører 

Fornuftig tilslutning til nye tiltag 

Styrket samarbejdet mellem arrangør og bestyrelse 

70 medlemmer inkl. æresmedlemmer 

Tordenskjolds soldater stor problematik 

Hvordan overlever vi denne manglende medlemshjælp 

 

Spørgsmål: hvis vi ikke kan stille forening, kan vi snakke om det nu? 

Hvorfor overvejer bestyrelsen ikke at genopstille/gå af 

- Spil af tid når medlemmerne er ligeglade med alt hvad der ikke er sjov og hygge, 

manglende interesse for foreningens virke. 

- Manglende medlemsopbakning 

- ThyRF er pt en bestyrelsesforening og ikke en medlemsforening. 

- Er det afstand der gør at folk ikke kommer? 

- Vores unge medlemmer deltager ikke i GF i starten (ca. 20 stk.)  

- Feedback fra de ældre medlemmer. 

- Vi opfylder 75% af vores formål 

- Enten løfter vi i flok eller også lukker vi. 

- Christines forening har børn fra 3-4 års alderen der hjælper til 

- Besked fra en forældre:  

Fedt at vi har en rollespilsforening, vi har brug for jer! 

Ven af bestyrelsen. Noget ala iritoss efterspørg hendes børn. 

Vigtig med sejre for børnene. Børnene elsker at følge de ældre. 

Vi lytter til børnene. Mere workshop. Vigtig med korte scenarier,  

da det støtter forældrene som skal fanges. 

- Fremafrettet godt, stigende medlemstal.  

- Positiv handling fra bestyrelsen har givet pote.  

- Hvordan kan vi løfte den demokratiske proces? 

- Tror vi skal over i en EGF for at vise medlemmerne at det her er galt, fokus på den debat 

omkring manglende medlemsarrangement. 

  

Troels Søe-Larsen vil gerne have ført til referat at han er imod at køre dagsordenen igennem når  det ser ud til at 

vi ikke kan stilles bestyrelse og at de tilstedeværende ville være for desillusionerede til at træffe optimistiske 

eller fornuftige beslutninger omkring vedtægter m.m. 

Troels Søe-Larsen er imod måden hvorpå generalforsamlingen snakker om at køre videre. 
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11 for, 1 blank for at vi køre videre med en nuværende dagsorden. 

 

4. Regnskabsgennemgang af kassereren – regnskabet samt medlemsoversigt vedlægges- se bilag  
Den interne revisor har godkendt regnskabet, men der har i løbet af året ikke været en men to 

kassere.  

Der kommer udgifter på materiel, samt nogle iristoss ting fra sidste år, som også var nævnt 

som ville komme i sidste års regnskab.  

Regnskabet er godkendt: Enstemmigt vedtaget. 

 

5. Godkendelse af regnskabet og regnskabsmæssige forslag til det kommende år 
Gøre rengskabet mere gennemskueligt for medlemmer. 

Bilags nr. på regnskabet. 

Nye mønter til foreningen, men beløbets størrelse diskuteres stadig i bestyrelsen og afhænger 

af bifrostpuljen. 

Weekendkursus forslag. 

 
6. Bifrost repræsentant oplæg 

Ikke nogen der kunne komme 

 
7. Indkommende forslag behandles (præcis ordlyd kommer ved GF-oplæg fra bestyrelsen) 

  Vedtægtsændringer der ændrer på strukturen i valg og bestyrelse 

- Motivering for vedtægter omkring budget ved Asger 

  Det er vedtaget at bestyrelsen må rette semantik efter generalforsamlingen. 

  Vedtægtsændringsforslagende er alle vedtaget, med enkelte semantiske rettelser. 

 
8. Fastsættelse af kontingenter for kommende år – Forslag fra siddende bestyrelse 

Vi mener at ThyRF er ret billig i forhold til andre foreninger i miljøet. Medlemskab: 600 kr. 

årligt – gratis deltagelse i alle normalarrangementer. Der kan ved special arrangementer 

forekomme betaling. 

Ellers deltagelse har enkeltbetaling. Prisen for arrangementer fastsættes af bestyrelsen når 

arrangementet lægges i kalenderen. 
- Enstemmigt vedtaget. 

 

9. Debatoplæg 
  Afklaring af forventninger til bestyrelsens opgaver (pointoplæg – fremlægges af bestyrelsen) 

- TP point system er godt modtaget. 

  Hvad vil vi med ThyRF – afklaring af retningen som bestyrelsen skal danne grundlag på 

- Bestyrelsen er et administrativt organ der står for økonomi/sponsorer/hjælp med at løse 

arrangør problematikker/PR/Udvikle foreningen/Konflikt håndtering intern og ekstern 

  Ideer til kommende projekter 

- Der var igen pt. 

 
10. Valg af bestyrelse/Måden afhænger af vedtægtsbeslutningerne  

- Hele den nuværende bestyrelse træder tilbage. 

- Det er enstemmig vedtaget at generalforsamlingen vælger efter de ny valgte vedtægter. 

Enstemmigt vedtaget 

   

- Formand: opstillet Lasse, ingen mistillid 
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- Kassere: opstillet Gitte, ingen mistillid 

- Stemmetæller: Tor og Troels 

- Menig: opstillet Christine, Jakob, Rikke, Ager og Stefan 

Christine kom ind med 11, Rikke med 10 og Asger med 7 

- Suppleanter opstillet Magnus og Jakob (1. suppleant Magnus og 2. suppleant Jakob) 

 
11. Valg af intern revisor 

Opstillet Stefan, ingen mistillid 

 
12. Eventuelt. 

Dirigenten erklære mødet for hævet. 
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Bilag. 
 

Medlemmer 2013 
 

Antal Guld: 47 Antal Sølv: 15 
  

 

 

Balance:

Scenarie udgifter: Materiel: Kørsel: Diverse: PR: I alt: I alt: Overført fra sidste år: Medlemsskaber: Tilskud: Andre indtægter: I alt:

12.066,97                 4.589,18    1.451,00  7.891,58  600,00      26.598,73  13.224,88   2.823,61                           26.500,00               9.000,00  1.500,00                  39.823,61  

258,45                       589,52         126,00      750,00      600,00      23.500,00               9.000,00   1.500,00                   

29,73                          514,50         700,00      2.900,00   3000,00

149,00                       1.312,80     625,00      1.088,99   

1.133,99                    130,00         500,00      

328,35                       450,00         2.500,00   

438,08                       243,31         50,75         

49,55                          365,00         50,75         

1.283,42                    191,65         51,09         

19,81                          260,00         

103,80                       18,95           

1.423,52                    129,85         

60,00                          90,00           

914,45                       84,95           

596,88                       208,65         

99,00                          

645,80                       

1.303,11                    

76,50                          

417,00                       

820,00                       

178,50                       

182,30                       

150,41                       

59,50                          

254,07                       

717,00                       

374,75                       

Udgifter 2013: Indtægter 2013:
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Kalenderliste 2013 
 

januar 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

21-01-2013 21-01-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

28-01-2013 28-01-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

februar 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

10-02-2013 10-02-2013 Strategimøde (5-7) 

25-02-2013 25-02-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

Marts 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

26-03-2013 26-03-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

april 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

06-04-2013 06-04-2013 Iritoss normal scenarie 

20-04-2013 20-04-2013 Skive Iritoss 

 

maj 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

04-05-2013 04-05-2013 Iritoss normal scenarie 

11-05-2013 12-05-2013 Panatria 24 timers (50) 

18-05-2013 18-05-2013 Skive Iritoss 

27-05-2013 27-05-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

juni 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

08-06-2013 09-06-2013 Panatria 24 timers (50) 

24-06-2013 24-06-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

juli 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

20-07-2013 21-07-2013 Projekt Shiva (10) 

 

august 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

16-08-2013 18-08-2013 Panatria Weekend scenarie (50) 

  

september 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

01-09-2013 01-09-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

14-09-2013 15-09-2013 Projekt Shiva (10) 

29-09-2013 29-09-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 
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oktober 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

11-10-2013 11-10-2013 pre ESFROAG 2013 (15) 

12-10-2013 15-10-2013 ESFROAG 2013 (40) 

27-10-2013 27-10-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

november 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

18-11-2013 18-11-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

 

22-11-2013 23-11-2013 JuHoKo 2013 (15) 

25-11-2013 25-11-2013 Bestyrelsesmøde (5-7) 

30-11-2013 30-11-2013 ThyRF Generalforsamling 2013 

 

december 

Start dato: Slut dato: Overskrift 

01-12-2013 01-12-2013 Juniorkampagnemøde 
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Formandens beretning 
 
(se vedlagte kalenderoversigt) 

 

Vi har i det forgangne år mistet ikke blot et arrangement, men også op til flere dygtige arrangører – en af 

dem i mere konsekvent forstand. Det har i bestyrelsen fået os til at arbejde meget med de udfordringer, der 

er omkring personalepleje samt sammenhæng i foreningen. Det har i år lykkedes os at afholde 

arrangementer med flot tilslutning og vi har forsøgt med hjælp fra arrangørerne at få rettet op på nogle af 

de ting, der satte en kæp i hjulet for samarbejdet, da vi nu ikke har en direkte kontakt mellem bestyrelsen 

og arrangører. Vi må dog indrømme, at vi ikke har løst opgaven til fulde og i vores forsøg på at gøre ting 

bedre og smartere, har vi afdækket et langt tungere og større problem ikke blot i foreningen, men også i 

bestyrelsen selv. Dette ene problem har skygget lidt for gode ideer og gode tiltag og har også været 

medvirkende til, at flere af de personer, der nu arbejder for foreningen, overvejer ikke længere at bruge 

den samme mængde tid på foreningsarbejdet. Vi har gennem de sidste par år oplevet en afmatning i 

rollespil – det sker over hele landet og ikke kun her. Alligevel har vi fået mere end 60 medlemmer, men vi 

har oplevet, at flere af vores medlemmer ikke har overskud lyst til at give en hånd til foreningen. Det har 

betydet, at flere tiltag fra bestyrelsens side ikke har lykkedes, da vi ikke hverken kan eller skal stå alene 

med ting. Dette problem betyder nu, at vi ikke i 2013 kan garantere, at vi kan køre Panatria eller andre 

arrangementer. For at køre arrangementer samt lave PR tiltag, der kan skaffe flere medlemmer, er vi pine 

død nødt til at have medlemmerne på banen. Medlemmerne er ikke blot grundlaget for foreningen, de er 

også brugerne SAMT foreningens øverste myndighed og det er derfor vigtigt, at vi har medlemmerne med 

os for ellers svarer det til an virksomhed uden leder. Som bestyrelse har vi været presset og gejsten har 

været generelt dalende. Vi er bekymrede for at denne manglende gejst smitter yderligere til vores 

arrangører og derfor har vi i år gjort flere tiltag der skal være med til at løfte medlemmernes forståelse for 

samt interesse i at hjælpe deres forening til fælles gavn. 
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