
   Koordinationsmøde ThyRF sæson 2020
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:
- Vi skal værne om de nye ideer og om de folk der er her og som er initiativrige for nogle stikker 

af hvis der er opsejling til drama.
- Det er nemt at komme til at føle sig ikke værdsat eller at føle sig trængt lidt op i en krog. 
- “De gamle” kommer let til at stå i vejen for de nye tanker og ideer eller nye initiativer - “De 

gamle” risikerer at blive Gate-Keepers der gør det svært for nye at komme til fadet. Dog kan 
gate-keepers også være gode at have - blot de er inkluderende og åbne. 

- Der er generel snak om posten som tillidsmand, samt hvad denne indebærer. Ideen er god, 
men der er ikke sket så meget omkring posten. Vi parkerer snakken omkring posten, men vi vil 
gerne tage den op senere, for at definere dybere, hvad posten skal indebære samt hvad dens 
funktion er - idet det er en god ide. 

Handleplan:
- Hvordan holder vi fast i medlemmer - herunder de unge?
- Det er godt, at der er kommet sociale initiativer
- Det er super godt at der bliver lavet noget 
- Man kan godt være lidt alene som arrangør, man skal ikke forvente at alle kommer til noget 

nyt der sker i foreningen. 
- Vær tydelig med, hvad du gerne vil - og hvad du har brug for hjælp til
- Det ville være rigtig godt hvis at andre brændte for at lave noget i thyrf
- Det er okay at lave fejl i thyrf 
- Hvordan kan man være kreativ og skabende 
- Hvordan for vi folk til at turde at prøve at lave noget? 
- hvad er det der gør at folk er bange/ ikke har lyst til at arrangere noget, kan det have noget at 

gøre med 0-fejls-kulturen ? 

2: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen
- Panatria (Troels) - er det fedt at have en avis til Panatria? ja/nej? hvorfor?: 

Det skaber spil, drama - der er meget spil pga avisen. Det er en souvenir fra spillet!
- ESFROAG (Gitte Søe) - STANDBY
- Skovlunde (Kasper): Skovlunde arrangørgruppen har svært ved at se sig selv 

køre arrangementet videre fordi de føler der ikke er opbakning. Hvis ikke 
der er flere der melder sig til gruppen er de nødt til at lukke Skovlunde 
ned.

- Bifrost (Palina) - Sebastian sætter Palina ind i sagerne
- Magisk Mandag (Oli) - 10 spillere hver mandag er mange 
- Hygge udvalg (Gitte) - Sommerfest til sommer!
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- ThyRF LAN (Emil/Simon) - STANDBY - Mangler lokaler 
- It (Troels) - STANDBY - Kunde være fedt der blev lavet et udvalg 
- Tillid (Asger) 
- Merlins Outcasts (Emil) Der kører noget hver anden uge 
- Kursus - Udvalg? - Mette har forslag. Førstehjælpskursus 
- MiniESFROAG (Jakob)  
- Lager (Jakob) Der måske tid til lage oprydning evt. 28/3 eller 25/4 - der 

lægges op og vælges.
- Facebook/Hjemmeside ?

3: Forening generelt
- Lillebror lotteri 1. marts til j. juni 2020 - vil vi det?
- Vi kan tjene 10-12 kr pr. solgt lod.
- Hvis man har interessen i det så skal der minimum være 2 personer til at sælge lodsedler så 

de 2 har hinandens ryg i opgaven. Hvis der dukker nogle op der vil tage ansvar kan de godt 
bestille.

- Rene, Andreas og Jakob laver et udvalg - der bestilles inden d. 4/2

4: Økonomi/Materiel
- udskudt til senere

5:Udvikling og PR
- udskudt til senere

6: Særlige, kommende datoer.
- MiniESFROAG 7/2 - 9/2
- Panatria 9/5 - 10/5

7: Jubilæum 2021
- Jubilæums larp - et større scenarie - nyt - Vi laver et LARP udvalg!
- Vi skal lave noget larm og opmærksomhed omkring foreningen.
- PR udvalg
- Tur - med overnatning - i sommerhus eller hytter
- Jubilæumsfest - capsule!
- Gågaden - event.

8: Evt.

9: Næste møde
- Kommer på facebook snarest!

10: Metakommunikation
- Vi skal passe på at tråden i skrift ikke bliver for useriøs så der mistes overblik

11: Tilstede
- Andreas, Christine, Jakob, Gitte, Lasse, Oli, Palina, Rene, Sean, Troels, Simon


