
   Generalforsamling ThyRF 30. November 2019 
  

Lørdag d. 30/11 kl. 10:00-16:00 på Campus10. 

  

1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed. 

a. Nicolaj bliver dirigent.  

b. Mødet kendes gyldigt. 12/12 

2. Valg af referent. 

a. Sebastian er referant. 

3. Årsberetningen af formanden fremlægges (Gitte). 

Årets målsætning og ideologier 

Arrangementer 

- Der sættes ønsker om at der kommer flere arrangementer i foreningen som ikke er styret af 

det sædvanlige crew, da det er sårbart hvis alle arrangementer er baseret på de samme. 

Stemning i foreningen 

- Det skal være godt at være her, og vi skal passe på stemningen i foreningen. 

Fremtidens håb 

- Vi har brug for de nye unge spillere, de er foreningens fremtid. 

- Derfor har vi brug for en velfungerende junior kampagne. Hvis den nuværende skulle 

falde, er der håb for at nogen vil sætte et nyt op. 

4. Indkommende forslag behandles. 

Støttemedlemsskab 

Hvad indebærer det at være støttemedlem: 
For 100 kroner kan du støtte ThyRF, selvom du ved du ikke har mulighed for at deltage i 
arrangementer i løbet af året. Du skal stadig betale indgangspris til arrangementer som om du 
var ikke-medlem, så det er på ingen måde et guldmedlem-light. 
Det er derimod blot en måde for dig at vise dit engagement i foreningen, selvom du ikke kan 
deltage i arrangementerne.  
 
- Der er forslag til et støttemedlemskab, som er et tilbud man kan købe et støttemedlemskab, 

hvor man støtter foreningen og får en stemme på generalforsamlingen. Man får ingen 
rettigheder til at deltage til arrangementerne, og skal derfor betale fuld pris til 
arrangementerne. Man kan stadig købe almindeligt medlemskab, her får man 5 stemmer til 
generalforsamlingen, og får fuld adgang til arrangementerne. Man kan ikke opgradere sit 
støttemedlemskab, men man kan godt have begge medlemskaber. Da almindeligt 
medlemskab overtrumfer støttemedlemskabet, får man derfor kun 5 stemmer til 
generalforsamlingen. 

- 10/12 stemmer for. 
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- Jakob siger at der er for mange uforklarede faktorer. Dette er dog senere forklaret. 
 

5. Fastsættelse af kontingenter for kommende år. 

Styregruppen foreslår at fastholde 2019 medlemspris 

- Der er forslag på at hæve alderen på juniormedlemskab fra 10 til 13 eller 15 år, og sænke 

prisen på juniormedlemskabet til 200 kr, og deltager prisen på juniorkampagnen til 50kr. 

- Der er forslag til et førsteårs medlemskab for dem under 18 på 200kr. 

- Der er forslag til en prøveperiode på et år for alle nye medlemmer som skal koste 200kr. 

Det skal hedde intromedlemskab.  

- Det bliver vedtaget at der skal være et intromedlemskab som gælder til man fylder 13 år, 

eller det første år man deltager i foreningen uanset alder. Efterfølgende skal man betale det 

fulde medlemskab som bliver fastsat til 500kr. Har man et intromedlemskab får man 

samme stemmeret som hvis du havde et støttemedlemskab, altså en stemme på 

generalforsamlingen.  

- 11/12 stemmer for. 

6. Regnskabsgennemgang af kassereren (Christine). 

 

THYRF TOTAL SET 
 Indtægt: Udgift: 
FORPLEJNING:  -12794,23 
MATERIEL KØB:  -9793,25 
ABONNEMENT:  -1373,40 
PROPS:  -442,00 
DIVERSE:  -27397,89 
   
MEDLEMSKAB: 16200,00  
TILSKUD: 8635,00  
SCENARIE INDTÆGTER: 17217,00  
MATERIEL SALG: 8669,87  
 50721,87 -51800,77 
   
INDTÆGT: 50721,87  
 -  
UDGIFT: -51800,77  
REGNSKABETS 
RESULTAT: 

-1078,90  

   
   
TOTAL RESULTAT 2018: 18355,09  
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- 

REGNSKABETS 
RESULTAT 2019: 

-1078,90  

TOTAL RESULTAT 2019: 17276,19  
   
   
PÅ KONTO PR. 26-11-2019: 17276,18  
 -  
TOTAL RESULTAT 2019: 17276,19  
DIFFERENCE: 0,01  
   

 
- Vi skal være bedre til at skrive i mobilepay hvad det er vi betaler for!!! 

- Der sættes ønsker om at der skal være en mester eller en fra styregruppen til at kontrollere 

hvem der er medlemmer og hvem der ikke er medlemmer til vores arrangementer, og dette 

skal foregå samtidig med indtjekning eller løbende når folk ankommer i skoven. 

o Oli vil gerne tage den post på sig. 

- Vi vil gerne at der enten kommer mere fokus på at huske bonner når man køber for 

foreningen, især når man køber på konto i blandt andet spar, eller at man fjerner 

kontoerne.  

- Der er forslag for at der er en bon ansvarlig for alle de grupper der kan købe ind i 

butikkerne. 

- 5/13 Stemmer for at alle selv lægger ud hvis de køber til scenarier og at vi lukker 

kontoerne 

- 7/13 stemmer for at vi strammer op for bilag, og at der udnævnes en bilagsansvarlig i 

udvalgene som har ansvaret for indkøb til scenarierne og varetagelse af bonner. 

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

a. 12/12 stemmer for at godkende regnskabet. 

8. Valg af intern revisor. 

a. 11/12 stemmer for at vente med at vælge intern revisor efter valget af styregruppen. 

b. Troels og Sebastian stiller op. 

c. Troels fortsætter som intern revisor. 
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9. Valg af styregruppe. 

- Formand 

o Gitte stiller op 

o Gitte er den eneste der stiller op og der stilles ikke mistillid. 

- Næstformand 

o Palina stiller op 

o Palina er den eneste der stiller op og der stilles ikke mistillid. 

- Kasserer 

o Christine stiller op 

o Christine er den eneste der stiller op og der stilles ikke mistillid. 

Tillykke til den nye styregruppe, som er blevet valgt på under et minut. 

10. Eventuelt. 

Forslag til eventuelt kan stilles til dirigenten i løbet af mødet. I tilføæde af at mødet når sin 

tidsmæssige afslutning kortes der af eventuelt. 

- Stemningen i foreningen 

o Vi skal være bedre til at sige ”nej, men” og ”ja, og” 

o For at komme den dårlige stemning til livs skal man have åbenhed og 

transparenthed, vi skal tale om det. 

o Vi skal respektere hinanden, og de holdninger og beslutninger de tager. 

Vi kan være uenige, og vi kan godt undre os over det, men det er okay at 

spørge ind. 

o Det skal være okay at nævne ting over for en arrangør, hvor det ikke 

nødvendigvis skal tages som et angreb på deres person, men et forsøg på 

at hjælpe eller forstå. 

o Vi skal kunne tale om tingene, både i foreningen, og også i privaten. 

o Man kan benytte sig af tillidsrepræsentanterne eller styregruppen for at få 

en tredjepart indover og få styr på tingene. 

o Vi skal være bedre til at rose folk for de ting de gør godt, så kan det 

muligvis også være nemmere at give dem kritik på et senere tidspunkt. 
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- Hvordan kan man hjælpe folk med at få lysten til at arrangere. 

o Det er problematisk at det er de samme to som står for det meste af det 

foreningen har. Det gør foreningen meget sårbar. 

o Der er ønske om at der kommer noget variation til de arrangementer der 

køres i foreningen. 

o Vi skal være bedre til at sige at vi giver ideer en ny chance, selvom at det 

er forsøgt før, og det ikke virkede tidligere. 

o Vi skal være gode til at rose folk for det de gør, især hvis det er nyt, for 

det giver en større skaberglæde og virkelyst. 

o Det vil hjælpe hvis folk støtter mere op om de arrangementer der bliver 

lagt. 

o Vi skal være bedre til at hjælpe hinanden med at tage over, inden det er at 

de brænder ud. 

o Vi ”gamle” medlemmer skal være beder til at sige det virkede ikke for os 

sidste gang men men prøv det frem for, det virkede ikke ”det er en dårlig 

idé”  

o Det er rigtig fedt vi får nyt energi i foreningen, men vi skal passe på at de 

ikke bliver brændt ud. Og de skal passe på sig selv.  

- Tillidsrepræsentanter  

o Vi vil gerne have en kvindelig tillidsperson, da der er blevet ytret behov 

for netop en kvindelig tillidsrepræsentant som ikke er tilknyttet 

styregruppen. 

- Ændringer til hjemmesiden. 

o Det skal være nemmere at finde oplysningerne omkring vores spil på 

hjemmesiden. 

o Eks: inddel i rollespils kategorier 

o Samle logins, pt er der for mange. 

o Det at ændre ens karakter kræver at man skal trykke på tilmelding, 

hvilket ikke giver mening. 

o Det burde ikke nødvendigt at man skal kræve youtube video og guides 

for at man kan finde ud af at bruge hjemmesiden. 
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o Der bliver udmeldt at der har været udmeldt at troels gerne vil have folk 

til at hjælpe ham med at ændre hjemmesiden. Evt et udvalg. 

o Er man utilfreds med hjemmesiden, skal man også selv gøre noget for 

det. 

 Det kan gøres ved at man sætter sig i et udvalg med troels for at 

lave ændringerne. 

o Der foreslåes at der tages en kopi af hjemmesiden, og så bruges den 

nuværende hjemmeside indtil at der kommer en anden hjemmeside, som 

udvalget sørger for at lave en god hjemmeside, som først overtager når 

den er færdig. 

- Magisk mandag og merlins outcast 

o Der udtrykkes bekymring om at der til vores gratis arrangementer sidder 

der for længe, uden at betale, og at det er meget tid vi bruger på nogen 

som ikke bidrager til foreningen. 

o Magisk mandag er et pr projekt. Det giver noget til foreningen og til dem 

som ikke nødvendigvis har en fast privat gruppe. 

o Det at det er gratis er guld værd, for hvis folk skal betale for at deltage, 

vil de højest sandsynligt ikke komme og deltage. 

o Vi er en forening bygget på frivillige krafter, det skal vi huske. 

o Vi er overvejende en live rollespilsforening. Derfor bruges magisk 

mandag til at erhverve folk til vores live arrangementer, som er dem vi 

tjener penge på. 

- Fundraising 

o Jakob er utilfreds over at der er blevet taget en beslutning om at der ikke 

skal sælges lodsedler iår.  

o Der udtrykkes at det er fordi det er forkert at foreningen lader så stort et 

ansvar over på en enkelt i foreningen. Det er noget som skal foregå i 

fællesskab, for ellers er det ikke noget foreningen skal gøre. 

o En er for sårbar, to er et team.  

o Der ytres at hvis folk har lyst til at yde noget for foreningen, skal de have 

lov til at gøre det. 

- Sikkerhed i forhold til brugeroprettelse 
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o Der er ønske om at folk bruger nemid eller lignende id, for at sikre at folk 

ikke benytter sig af det nye medlemskab. 

o Der er også usikkerheder omkring vi overholder persondataloven, men 

det gør vi. 

- PR 

o Vi er nødt til at finde børnene hvor de er! 

 De er på gaden, de er i skolerne, de er på facebook. 

o Lav en PR gruppe! 

o Vi skal prøve at hive vores omgangskreds med. 

o Ø vil gerne være med til at lave noget PR men vil ikke være leder på 

projektet.  


