
   Koordinationsmøde ThyRF 16. Januar 2018

1: Opsummering af sidste møders opgaver
- Opstartstale formanden

o mere struktureret og konstruktivt arbejde.

2: Målsætning og handleplan for fremtiden (opfølgning)

Målsætning:
- 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. 
Handleplan:

- Vi vil ikke “dunke” folk i hovedet med at de ikke hjælper - det gavner ikke den gode stemning. Hellere 
gulerod end tæsk! Vi skal huske at gøre det sjovt at hjælpe.

- Vi skal gå forrest med at vise især de nye medlemmer at det er en selvfølge at vi alle skal hjælpe 
hinanden.

- Vi skal have tid til at lytte til vores medlemmer og spørge ind til hvad vi kan gøre bedre.
- Vi vil have tillidsmænd som arrangører og medlemmer kan henvende sig til med problemstillinger. 

Disse kan virke som diplomater i svære situationer og være en del af en konfliktnedtrapning. Ligeledes 
kan de være tryghedspersoner i en social kreds.

- Vi skal være bedre til at tage vores medlemmer i hånden, og tage dem med til kurser og arrangementer.

Målsætning:
- ThyRF skal vokse i deltager og medlemstal

Handleplan:
- Vi skal være mere aktive på ThyRFs facebook side - det gælder at skrive opslag og dele opslagene.
- Medlemmerne skal oplyses om hvad de kan gøre for at hjælpe ThyRF
- Vi skal have et velfungerende magisk mandag der kan samle på de mennesker der gerne vil ind i 

foreningen.
- Vi skal have vores egne medlemmer til at være en del af hvervningen til ThyRFs arrangementer således 

at det ikke kun er arrangørerne der arbejder for at få flere medlemmer.

Målsætning:
- ThyRF skal handle primært om rollespil, men der skal være plads til alle aktiviteter der er i 

berøringsflade med rollespillet som aktivitet.
Handleplan:

- Vi skal være åbne overfor tiltag til andre ikke rollespilsrelaterede aktiviteter.

Målsætning:
- ThyRF skal blive bedre til at fokusere på at fastholde medlemmer.

Handleplan:
- For at fastholde medlemmer er det nødvendigt at bygge relationer til alle medlemmer sådan at de nye 

medlemmer føler sig værdifulde og set.
- Vi skal have medlemmerne mere aktive i ift. at skabe og opretholde relationer internt.
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Målsætning:
- ThyRF skal have flere aktive og initiativrige arrangører der laver forskelligartede arrangementer.

Handleplan:
- Styregruppen/arrangører skal opfordre medlemmer til at lave flere sociale, samlende arrangementer som 

f.eks. Biograftur, sommer”fest”, hyggeaftener, spilaftener, udflugter. Det kunne være fedt at se i hvert 
fald 5-6 sociale arrangementer på årsbasis.

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved Udvalgskoordinatorerne (skal revideres på møde)
- Sankta Inanna (Troels)
- Panatria (Troels)
- KL (Simon)
- ESFROAG (Gitte Søe)
- Bifrost (Sebastian)
- Offentlige instanser (Gitte)
- Magisk Mandag (Jakob)
- Hygge udvalg (Gitte)
- VIRO (Palina)
- Tabletop (Jakob)
- ThyRF LAN (?)
- It (Troels)
- Tillid (Asger)

4: Forening generelt
- Den kommende sæson (hvad kommer der til at ske, hvad har vi af planer og ønsker?)
- Oli kommer til at se på magic turneringer
- Der kører Panatria, ESFROAG, Sankta Inanna som vanligt.
- Jakob vil arrangere warhammer turneringer
- Jakob og Gitte har møde fredag 19/1 med magic forening på Mors som vi skal se om vi kan arbejde 

sammen med.
- Vil vil i det kommende år igen være en del af Børnekulturnatten i September. Der er opstartsmøde om 

kulturnatten 2018 tirsdag d. 30/1 kl. 16.30-18.00
- Vi vil lave sommerferieaktiviteter i sommerferien.

5: Økonomi/Materiel
- Kassereren/Christine – status
- Regnskab + papirer til kommune + Bifrost
- Jakob indkøber et sæt Bloodbowl til Magisk Mandag.

6: It/Hjemmesiden

7:Udvikling – Kurser og fonde
- 1. hjælps kursus i Ålborg - Sebastian hører nærmere - vi vil gerne have medlemmer afsted.
- Orkerne kommer arrangørkursus - Sebastian hører nærmere.
- Rollespilskursus - magisk cirkel m.v.
- Trailer m.v. - Christine, Gitte og Nicolaj kontakter deres bagland.



   Koordinationsmøde ThyRF 16. Januar 2018

- Vi har fået tilskud fra Bifrostpuljen til patruljekasser. John Dølby! indvendige mål L:70cm, B:40cm, D: 
40cm - opdelt i 2-3 rum. Hvis rummene kan tages ud ville det være helt optimalt. Vi har 4000kr i alt - se 
hvor langt du kan komme.

- Workshop med produktion af ting - Hør John Dølby og evt. Anders Ø.

8: PR

9: Særlige, kommende datoer
- Sankta Inanna d. 14/4
- Kommende Koordinationsmøde 31/1 kl. 19.30

10: Evt.
- ThyRF er repræsenteret i Friluftsrådet med Sean Sebastian via Bifrost.

13: Metakommunikation
- En lidt ophedet debat ang. handleplan og PR - Det er tungt at tale igennem og frustrerende at lægge 

planer for ThyRF når der kun sidder 4.
- HUSK push to talk (pånær ordstyrer)
- Der skal være en talerække - især når der er flere end bare 4

Tilstede
- Jakob Ask Føne
- Troels Frostholm Søe-Larsen
- Sean Sebastian Munk
- Gitte Søe-Larsen


