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1:   Strategi   for   fremtiden   –   værdier   og   visioner   (opfølgning)   

- ThyRF   skal   være   et   godt   sted   at   være.   Det   skal   være   rart   at   deltage   og   stemningen   skal   være   åben   og   
imødekommende.   Vi   vil   det   sjove   og   forpligtende   fællesskab   hvor   man   hjælper   hinanden   med   at   alle   har  
det   sjovt.   

- ThyRF   skal   vokse   i   deltager   og   medlemstal   
- ThyRF   skal   handle   primært   om   rollespil,   men   der   skal   være   plads   til   alle   aktiviteter   der   er   i   

berøringsflade   med   rollespillet   som   aktivitet.   
- ThyRF   skal   blive   bedre   til   at   fokusere   på,   og   fastholde   medlemmer.   

  
Strøtanker:   

- Der   vil   altid   være   drama   og   fnidder   så   man   skal   være   bevidst   om   at   man   ikke   kan   stille   alle   tilfredse.   
- Mere   opmærksom   på   at   samle   op   på   folk   -   at   være   klar   selv   når   der   er   off-sæson   (vinter)   
- Drømmen   kunne   være   at   der   løbende   var   aktiviteter   -   gerne   workshops   m.v.   
- Vi   er   ikke   særligt   gode   til   kommunikation   -   hvordan   kan   vi   forbedre   det?   
- Sker   der   for   lidt?   

  
Handleplan:   

- Vi   venter   med   en   decideret   handleplan   indtil   vi   tager   det   åbne   koordinationsmøde   
  

2:   Nyt   fra   de   forskellige   udvalg   ved   kontaktpersonen   
- Panatria   (Troels)   
- ESFROAG   (Gitte   Søe)   -   STANDBY   
- Bifrost (Palina)   -   Sebastian   sætter   Palina   ind   i   sagerne   
- Magisk   Mandag (Oli)   
- Hygge   udvalg (Gitte)   
- ThyRF   LAN (Emil/Simon)   
- It (Troels)     
- Tillid (Emil)   
- Merlins   Outcasts (Chris)   
- Kursus   -   Udvalg? (Gitte)   
- MiniESFROAG (Jakob)     
- Lager (Styregruppe/Jakob)     
- Facebook/Hjemmeside (Palina)   

  
3:   Forening   generelt   

- Bifrost   medlemssystem   
- Vi   skal   lige   have   lov   at   læse   mails   før   vi   kan   træffe   en   reel   beslutning   om   dette.   

- Rettelse   af   vedtægter   udfra   GF   ref     
- evt   Joan   og   Peter   medmindre   de   har   hænderne   for   fulde   så   kommer   Gitte   med   på   holdet.   Det   

skal   helst   være   klar   til   primo   marts   
- Skyggedalen   

- Det   ser   ud   til   at   Skyggedalen   ikke   bare   er   et   projekt   omkring   et   larp,   men   er   en   generel   forening   
der   tilbyder   en   vifte   af   aktiviteter   der   ligner   ThyRFs   
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- Vi   skal   være   ordentlige   og   åbne   overfor   et   godt   samarbejde,   men   vi   frygter   at   dette   kan   være   

med   til   at   splitte   foreningen   og   skade   begge   “parter”   
  

4:   Økonomi/Materiel   
- ca.   35.000   kr   
- Vi   skal   have   medlemskaber   ind   

  
5:Udvikling   og   PR   
  

6:   Særlige,   kommende   datoer.   
- Tirsdag   d.   23.   februar   -   Koordinationsmøde   
- 17   april   12-18   skattejagt    
- 8-9   maj   Panatria     
- 11-13   juni   Panatria     
- 3-4   juli   Panatria     
- 7-8   august   Panatria     
- 17-19   september   weekendtur   
- 15-19   oktober   ESFROAG   
- 30   oktober   20   års   Jubileum   gala     
- 14   november   10-16   ThyRF   GF     
- 4   december   hyggedag     

  
7:   Jubilæum   2021   

- Vi   skal   lave   noget   larm   og   opmærksomhed   omkring   foreningen.   
- PR   udvalg   
- Gågaden   -   event.   

  
8:   Evt.   

  
9:   Næste   møde   

- 23.   februar   kl.   20.00   på   Meet   
  

10:   Metakommunikation   
- Mega   fedt   at   vi   er   blevet   et   par   stykker   mere   
- Christine   skal   have   fat   i   noget   andet   at   snakke   i.   
- Godt   at   vi   fik   snakket   sammen   alene   inden   et   åbent   møde   
- Vi   skal   sørge   for   både   at   have   åbne   møder   men   også   i   den   nye   bestyrelse   snakke   sammen   så   vi   bliver  

tømret   sammen   som   gruppe.   
  

11:   Tilstede   
- Emil,   Christine,   Peter,   Palina,   Gitte   

  


