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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?   
- kan   vi   på   en   måde   få   afdækket   hvad   det   er   vores   medlemmer   egentlig   gerne   vil   ?   hvad   er   det   der   

interesserer   dem   hvad   vil   de   gerne   have   mere   af   ?     
- Lave   sy/karaktere   workshop   inden   panatria.     
- Passe   på   med   at   der   ikke   er   for   mange   workshop   om   året.   
- app   eller   andet   til   at   lave   en   kalender   med   alle   de   aktiviteter   der   sker   i   thyrf,   og   kan   man   lave   noget   så   

man   kan   lave   carpool   til   de   forskellige   aktiviteter.     
- Kan   være   vi   skal   have   et   større   fokus   på   samarbejde.     

  
Handleplan:   

- Vi   laver   to   tiltag   der   skal   dække   de   forskellige   dele   af   handlingsplanen   
  

PR-Team:     
- Tager   sig   af   reklame   
- Interviews   
- Tik   tok   
- Livestreame   
- Facebook   
- Instagram   
- Billeder   

  
Socialt   team   -   navn?   -   S.I.F   (Socialt   Informativ   Fællesskab),   Stifinder,   Nøkker,   Hjælperne   

- Fastholde   vores   medlemmer   
- Have   fokus   på   udadtil,   inddrage   cons   de   forskellige   steder   i   Danmark.   kan   give   et   bedre   sammenhold   på   

kryds   og   tværs     
- Være   bedre   til   at   prøve   og   hive   folk   med   til   ting     
- Ansvaret   for   at   få   kontakt   til   folk   og   høre   om   de   gerne   vil   komme   med   til   de   forskellige   aktiviteter   og   

forsøge   at   holde   fast   i   dem   ved   at   have   kontakten   til   dem   og   sørge   for   at   de   føler   sig   tilpasse   i   
foreningen.     
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- evt.   at   dem   der   kommer   til   at   stå   for   det   har   en   gruppe   måske   på   facebook   så   de   sammen   kan   stå   for   at   

holde   på   folk   og   sørge   for   de   har   det   godt.   så   man   ikke   føler   man   er   alene   om   det.     
- Tage   imod   anonyme   henvendelser   hvis   der   er   behov   for   det.   

  
  

2:   Nyt   fra   de   forskellige   udvalg   ved   kontaktpersonen   
- Panatria   (Troels)   

o Ikke   noget   nyt.   Det   ulmer   på   en   god   måde.     
o Mangler   toiletvogn   (!)   
o Krydser   fingre   for,   at   vi   må/kan   spille   til   maj   -   ellers   juni.     

- ESFROAG   (Gitte   Søe)   -   STANDBY   
o Første   henvendelser   på   folk,   der   gerne   vil   være   GMs   

- Bifrost (Palina)     
o Ikke   noget   nyt.   Sommerskole   er   der   reklameret   for.     

- Magisk   Mandag (Oli)   
o Kører   som   det   plejer   -   online   ved   Troels   og   Oli.   Gennemsnit   7-8   deltagere.   Når   der   er   kage   er   

der   op   til   10.     
- Hygge   udvalg (Gitte)   

o Ting   er   i   støbeskeen.   
- ThyRF   LAN (Emil/Simon)   

o Standby   
- It (Troels)     

o Pálina   har   henvendt   sig.     
o Man   skal   ikke   kunne   kode   -   man   skal   bare   have   lyst   til   at   være   med   til   at   finde   udseende   for   

ThyRF   siden.   Ideer,   grafik   og   tekster.   Udformning.     
o Joan   og   Peter   vil   gerne   med   i   båden.    😘   

- Tillid (Emil) Tillid   ryger   ud   og   der   kommer   en   ny   gruppe   op     
- Intet   nyt.   Emil   er   på   sagen   på   at   finde   ud   af,   hvem   der   kunne   egne   sig   som   tillidsfolk.     

- Merlins   Outcasts (Chris)     
- Fredage   med   Magic   -   en   anden   med   PnP.     
- Magic   bliver   spillet   på   en   online   platform,   der   fungerer   rigtig   godt:    Spelltable    -   lavet   af   Wizards   

selv.   Man   tager   billeder   af   egne   kort,   så   man   bruger   dem.   Man   skal   have   et   deck   selv   -   som   
programmet   der   kan   bruges.   Der   -kan-   spilles   sammen,   hvor   nogle   møder   fysisk,   andre   møder   
online.     

- Kursus   -   Udvalg? (Gitte)     
- Intet   nyt.     
- Weekendophold   -   Debat   om,   hvad   vil   man   gerne   vil   have   kursus   i.   

- Input   fra   en   “professionel”   skuespiller.   
- MiniESFROAG (Jakob)     

- Venter   til   2022.   
- Lager (Styregruppe/Jakob)     

- Jakob   har   foreslået,   at   siden   det   er   ham,   der   kører   til   Panatria   -   om   vi   skal   flytte   lageret   ned   til   
ham.     

- Logistisk   tilsyn   ved   Jakob   -   størrelse,   indretning   m.m.   
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- Der   har   ikke   været   lageroprydning   i   2-3   år.     
- Oplagt   at   lave   i   forbindelse   med   en   eventuel   flytning.     

- PR (Palina)   
- Sparekassen   Thy   vil   gerne   sponsorere   40   t-shirts   

- Hvide   med   sparekassen   Thy   logo.   Vi   skal   derefter   selv   betale   for   trykket.     
- Pálina   skal   have   snakket   med   Din   Tøjmand.   Ca.   40   kr.   for   t-shirt   med   tryk.    Unisex   

- Undersøge,   om   de   også   kan   skaffe   sweatshirts.     
  

3:   Forening   generelt   
- Planlægning   af   skattejagt   d.   17/4   kl.   12.00-18.00   

- Aftalen   med   Skyggedalen,   for   at   vi   ikke   skal   have   bad   blood,   skal   Skyggedalen   præsenteres   til   
skattejagten.     

- Evt   mødes   i   Nors   Park   til   skattejagt   og   spiser   sammen.   Et   par   timer   eller   deromkring   til   socialt   
samvær   uden   forpligtelser.   To   bålpladser   til   eventuel   grill.     

- Der   mangler   arrangører.   Disse   skal   snakke   sammen   med   Skyggedalen   om   præsentationen   af   SD.     
- Ingen   arrangørere   fundet   -   styregruppen   grubler   over   situationen   -   sammen   med   Troels.     

- Bifrost   medlemssystem   -   vi   træffer   ingen   beslutning   på   nuværende   tidspunkt.   Systemet   clasher   lidt   med   
vores   eget   system    -   udsættes   til   næste   møde   

- ThyRF:   
- Bifrost:   Tilbyder   f.,eks.   kortbetaling   og   tilmelding   via   deres   system.   DFe   styrer   dermed   vores   

tilmeldinger   og   medlemsbetaling.   Dermed   er   vi   ikke   hånd   i   hanke   med   disse   ting.   Vi   mister   
vores   finger   på   pulsen.     

- EDB   snak:   konklusion   →   fedt,   hvis   der   var   et   uni-login   i   ThyRF.   Det   bliver   der   arbejdet   
frem   mod   lige   nu.   Minusset   ved   Bifrost   er,   at   folk   skal   brugte   forskellige   logins   på   
forskellige   platforme.     

- Plusset   er,   at   der   kan   bruges   kort.   Dog   har   vi   mobilepay,   hvilket   er   let   at   bruge.     
- Hø   at   have   flere   systemer   -   Troels   er   for   en   platform   ved   Thyrf   med   ét   uni-login.     
- Summa   Summarum:   Behold   det,   som   vi   har   det.     
- Troels   og   Christine,   der   100%   har   at   gøre   med   dette,   tager   beslutningen.     

- Rettelse   af   vedtægter   ud   fra   GF   ref     
- På   nuværende   tidspunkt   er   der   ikke   blevet   foretaget   nogle   rettelser   -   rettelser   kommer   senere.     
- Der   bliver   kigget   på   det   i   den   denne   uge   af   bl.a.   Gitte.     

  
4:   Økonomi/Materiel   

- Coronastøtte   
- Evt.   kan   der   søges   om   en   corona-pulje   på   10.000.   
- Gitte   har   søgt   friluftspuljen   for   50k   til   toiletvogn.   2   møder   med   Anders   Berner   fra   Kbh.   

Forgangsmand   for   rollespilsfabrikken.   En   vældig   gut   indenfor   rollespil.   Også   møde   med   en   fra   
TROA.   Berner   havde   gode   ideer,   men   det   var   københavner-ideer,   der   ikke   kan   implementeres   i   
Thy.     

- I   dag   ringede   Christian   Nørregaard   fra   Bifrost   for   at   høre   ind   til   regnskab   m.m.   Han   hører   ind   til   
toiletvognen.   Kontakt   til   Daniel   fra   Østerskov   Efterskole.   Han   søger   mange   fonde.   Daniel   vil   
gerne   hjælpe   os.   Berner   er   også   på   opgaven.     
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- Mere   snak   omkring   toiletvognen   og   de   møder   Gitte   har   haft   med   andre   folk.   Indviklet.   Kort   af   
det   lange   er,   at   der   kom   snak   om   et   permanent   toilet   med   hundeluftere,   mountainbikere   m.fl.   Der   
undersøges!     

- Her   og   nu   problem:   ikke   noget   toilet   til   (maj   og)   juni.   Eventuelt   må   vi   selv   søge   penge   eller   leje   
en   toiletvogn.     

- en   toiletvogn   koster   2500   kr.   at   leje   for   en   weekend   -   hvilket   kan   være   sidste   løsning,   hvis   
ovenstående   ikke   lykkedes.     

- Status   på   toiletvogn   
- Se   ovenstående.     

  
5:Udvikling   og   PR   

- Evt   uddeling   af   kage/slik/bolcher/andet   omkring   en   bod   i   byen   (hold   hygiegneregler   in   mente.   
Prepakkede   ting)   

- Sommerevent?   
- Billeder/andet,   som   kommer   på   en   form   for   medier.   Vi   skal   tænke   over,   hvor   vi   vil   bruge   vores   medietid   

i   forhold   til,   hvor   vi   bedst   får   udbytte   for   arbejdet.     
- Koster   alt   for   meget   at   lave   terninger   med   ThyRF   logo.     
- Pandekagedyst?   
- Aktiviteter   til   børn.   Bueskydning,   sværdkamp   m.m.   

Snak   om   dato   -   vi   aftevnter   til   efter   april.   Et   forsigtigt   forslag   er   d.   19   juni   -   der   er   Panatria   d.   3   juli   
  

6:   Særlige,   kommende   datoer.   
- 17/4   kl   12-18:   Skattejagt     
- (24/4:   Workshop)   Ikke   fastlagt   endnu.   “Kom   og   luft   dit   udstyr   event”.   symaskiner,   lappe   

ting.   +   aftensmad.   Panatria   hype   weekend.     
- 8-9/5:   Panatria     
- 11-13/6:   Panatria     
- 3-4/7:   Panatria     
- 7-8/8:   Panatria     
- 17-19/9:   Weekendtur.   Tilmelding   er   først   gældende,   når   man   har   betalt.   Plads   til   nogen   af   

20.   Ingen   swimming   pool.   Gratis   adgang   til   Hurup   badeland.   PT   er   der   tilmeldt   ca.   10-12   personer.     
- 15-19/10: ESFROAG   
- 30/10:   20   års   Jubileum   gala     
- 14/11   kl   10-16: ThyRF   GF     
- 4/12: Hyggedag     

  
På   et   tidspunkt   “kort”   efter   Panatria:   workshop   igen   med   warstories   og   gøre   udstyret   vinterklar.     
  

Der   kan   forekomme   flere   datoer   i   form   af   spontane   ting/workshops.     
Faste   arrangementer   såsom   MM   og   MO   ligger   ikke   på.     

  
7:   Jubilæum   2021   

- Punkt   lavet   til,   hvis   nogen   kommer   med   nye/gode   ideer,   der   skal   tages   med   som   forslag   til   
arrangementet.     
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- Jubilæums   t-shirt?   
- Raflebæger   m.   ThyRF   logo   printet   på.     
- Pr   video?   Presse?   
- Rollespilsterninger,   hvor   højeste   tal   er   ThyRF   logoet.   

- Aaaalt   for   dyrt.     
- Lave   nogle   events/leje   nogle   lokaler   og   lave   en   fest?   
- Rollespilsoptog   gennem   byen?   
- Weekendarrangement   i   Tandrup   Tippi   
- Social   vs.   omtale   -   pas   på,   at   vi   ikke   koncentrerer   os   for   meget   om   omtalen,   men   derimod   om   de   folk,   

der   er   (og   har   været)   i   foreningen.     
  

Dato   for   gallafest:    30   oktober    (ThyRF   fylder   år   d.   26   oktober)   
  

8:   Evt.   
- Intet   

  
9:   Næste   møde   

- Tilgår.     
  

10:   Metakommunikation   
- Tjo.   
- Gået   godt.   Kommet   godt   omkring   en   masse.   Fået   lagt   fokus   så   man   kan   se,   hvor   vi   er   på   vej   hen.   Der   

har   ikke   været   så   meget   at    diskutere   /   være   uenige   om.     
  

11:   Tilstede   
Emil   
Pálina   
Jakob   
Peter   
Chris   
Rene   
Gitte   
Thomas   
Troels   
Lasse   


