
   Koordinationsmøde ThyRF sæson 2019 
 
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. 

 
2: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

- Panatria (Troels) 
o Der er kommet udvidelser i både plotgruppen og styregruppen. 

▪ Styregruppen har fået Joan og Mette med. 
▪ Plotgruppen har fået Frederik og Oli med. 
▪ Panatria gruppen vil gerne at de to grupper bliver mere opdelt. 

o Til bryllups scenariet vil vi gerne have folk udefra som kan komme og udfylde nogle roller. 
o Der er kommet nogle forslag ind omkring regelsystemet.  
o Brylluppet foregår til 42 timers scenariet om lørdagen. 
o Dem der kommer og hjælper får gratis adgang til 42 timers, og får udleveret en præ skrevet rolle 

som de kan spille til hele scenariet. 
- KL (Simon) 

o Vi er klar igen. 
o Datoerne er lagt i kalenderen. 

- Endestationen (Nicolaj) 
o  

- ESFROAG (Gitte Søe) - STANDBY 
- Bifrost (Sebastian) 

- Nyt orkerne kommer projekt på vej 
- Nyt tiltag med friluftsrådet. 

- Magisk Mandag (Oli) 
o Det går fint. 
o Lidt knas med skolen, da de havde deres egne arrangementer 
o Der kommer omkring 10 hver gang 
o Der er ca en tredjedel som vi også ser ude i skoven, men vi prøver at fiske efter resten. 

- Hygge udvalg (Gitte) - kort evaluering af julefrokost 
o Julefrokosten var godt 
o Godt at vi gjorde at det var en fordel at man var medlem, hvilket gjorde at vi fik flere 

medlemmer tidligt på året 
- ThyRF LAN (Emil/Simon) - kort evaluering af LAN 

o Der var godt fremmøde, og det gik rigtig godt 
o Det var en lærerig oplevelse, og vi er friske på at køre det igen næste år. 

- It (Troels) 
o Der er ikke sket så meget nyt 

- Tillid (Asger) 
o Asger vil lige høre de andre om de stadig er med på det. 
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o Vi vil gerne have at de får sat billede + kontakt muligheder på hjemmesiden. 
- Merlins Outcasts (Emil) 

o Vi har genforhandlet aftalen. 
o De er glade for at være en del af ThyRF. 
o Det fungerer rigtig fint, rent økonomisk. 
o Det har givet os en del nye, unge, engagerede mennesker. 

- Kursus 
o Vi vil gerne have at der er flere som har lyst til at lave kurser. 

 
3: Forening generelt 

- Sommerferieaktiviteter i uge 27- 32 - skal, skal ikke? 
- Evt ligge det sammen med KL 
- Jakob vil gerne være med. 
- Vi vil lave et opslag hvor vi spørger efter om nogen har lyst til at stå for det, og hvis nogen 

melder sig, så laver vi et arrangement, men ellers lader vi den ligge i år. 
- Polterabend arrangement - lørdag d. 11/5 om eftermiddagen 

- Der er kommet en anmodning om at vi kommer og laver et sjovt arrangement for en gruppe unge 
mænd som har fået noget at drikke. 

- Det kunne være sjovt, og det er noget vi ikke har prøvet før. 
- vi tænker at de skal betale lidt for det. Vi tænker omkring de 1000 kr. 
- Vi laver et opslag om dette, og håber at nogle vil bakke op om det 
- Gitte melder sig som primus motor. 

- Baun Vision - Se ThyRF for PDF om projektet - hvem er med og skal vi fortsætte? 
- Vi har lavet et udkast for vores vision omkring Baun. 
- Vi har ikke tænkt os at flytte fra Baun med Panatria. 
- Vi ved at vi skal have hjælp fra andre, da foreningen ikke kan bære det alene. 
- Vi vil lave en fortæller skov, med Panatria sites, så man kan bruge sin mobil til at få nogle 

historier, som alle kan bruge. 
- Disse sites kunne være fedt hvis vi kunne få lavet noget fysisk derude. 
- Det ville være danmarks første fortæller skov. 
- Vi vil kunne bruge dem til at give en mere detaljeret beskrivelse af stederne ude til panatria, og 

gøre skoven mere livlig. 
- Det kunne være fedt hvis vi på et tidspunkt kan skrive en artikel om hvordan man bruger 

teknologien til at forbedre spiller oplevelsen. 
- Sebastian melder sig gerne til at hjælpe. 
- Dette kan være en mulighed for os om at få flere samarbejdspartnere. 
- Der er god stemning omkring det, og vi fortsætter med projektet 

- Arrangement på Thisted Bibliotek - Sebastian 
- Sommerferien kunne der måske ske endnu et event sammen med biblioteket. 
- Det er den 30/3 kl 10-13 
- De har en grafisk designer som laver ting til Thy360 som laver indholdet dertil, som Thisted 

bibliotek betaler, og som vi må bruge til dette. 
- Vi vil gerne have flere til at komme og hjælpe med dette.  

- Den kommende sæson generelt 
- Postapokalyptisk - Endestationen 



   Koordinationsmøde ThyRF sæson 2019 
- Sidste weekend i efterårsferien. 
- Nyt regelsæt måske undervejs. 
- Konceptet ligger klart. 

 
4: Økonomi/Materiel 

- Regnskab opgørelse til kommune samt Bifrost + kontingent 
- Vi har 28.000 til at stå på kontoen! 
- vi har pt  
- Der er styr på det hele! 

 
5: It/Hjemmesiden 

- Det kører som det skal. 
 
6:Udvikling – Kurser og fonde 

- Salg af lodsedler - kort evaluering 
- Jakob gjorde det fantastisk godt! 
- Det var ikke okay at der ikke var flere der bakkede op om det. 
- Jakob vil gerne gøre det igen for foreningen. 
- Der er snak om at vi ikke vil gøre det igen, da vores kræfter er bedre brugt end på at sælge 

lodsedler. 
- Thyrf må ikke føles som et arbejde, vi er frivillige, og skal hjælpe hinanden. 
- Vi tager det op igen når vi får tilbuddet igen senere på året. 

 
7: PR 

- Arrangement/Foredrag for HF - kort evaluering 
- Vi har fået god respons på arrangementet. 
- Det var et godt stykke arbejde, og folk var glade for os. 
- Vi har tjent 4.000kr på det oplæg. 

- Kan vi komme på andre PR tiltag der giver mening? 
- Visitkort. 

- Det skal helst gøres inden sæsonen starter. 
- Jakob vil gerne arbejde videre på dette. 
- 500 visitkort koster 178kr. ved Vistaprint 

 
8: Særlige, kommende datoer 

- Mini ESFROAG d. 22/3 - 24/3 - info? 
- Vi glæder os til at se en masse folk på Hundborg friskole. 
- Der kommer til at være lan uden internet, noget brætspil, og en masse forskellige ting. 
- Det koster 100 kr. for ikke medlemmer. 
- Der  arbejdes på fælles mad. 

 
9: Nyheder til hjemmesiden 

- Vi skal have lavet et opslag hvor vi deler informationerne omkring Mini ESFROAG, gerne som et 
billede så det kan deles. 

 
10: Evt. 
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- Spejdernes sommerlejr - Oli og Dennis uge 27 

- De vil gerne at vi kommer ud og hjælper dem. 
 

11: Næste møde.  
- 2/4-2019 kl. 20.00 på Discord. Be there or be square! 

 
12: Metakommunikation 

- Det var godt, der var god tone og god stemning. 
- Vi vil gerne at vi har så korte møder som muligt, men vi skal holde mødet så langt som det er 

nødvendigt. 
- Muligvis køre en prioriteret dagsorden. 

 
 
13: Tilstede 

- Christine, Sebastian, Gitte, Oli, Nicolaj, Jakob, Asger, Troels, Simon 


