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1: Opsummering af sidste møders opgaver 
 
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. 
 
  

 
Målsætning: 
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- 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 og gaming. Det kunne være fedt at 
se i hvert fald 5-6 sociale arrangementer på årsbasis. 

 
 
3: Nyt fra de forskellige udvalg ved Udvalgskoordinatorerne  

- Sankta Inanna   (Gitte) 
o er på standby grundet travlhed 

- Panatria   (Troels) 
o Kørte godt endnu en sæson, og arrangørerne har ideer til næste sæson. 
o Der var færre denne sæson, men det var stadig en succes 

- KL    (Simon) 
o Flyttet til den 3. søndag i måneden 

▪ så kan man samarbejde med TROA og sidste søndag og ikke konkurrere 
o Der var fødselsdag denne gang, det var en god gang og der var flest deltagere. 
o nye våben - nicolaj!!! yaaaay 

- ESFROAG   (Gitte Søe) 
o der er kommet scenarier op, og der kommer flere til. 
o Folk skal snart lave arrangementer hvis de vil nå det. 
o vi regner med at kunne låne skolen igen. 
o Indsend årets ThyRFer til Troels og Gitte. 

- Bifrost   (Sebastian) 
o Knudepunkt i Danmark 2019 8.-11. februar 2019 i Ribe 
o Crossbows - muligt det bliver lovligt i 2019. 
o Nye supersoldater. 

- Offentlige instanser  (Gitte) Kommunen og ny foreningsplan 
o Ny foreningsplan er sendt til høring. 
o begrænsningen på 25 års reglen bliver muligvis fjernet = Flere penge til os 
o De vil også arbejde på at det skal blive nemmere at administrere foreninger 

- Magisk Mandag (Jakob) 
o Vi er lige startet op efter sommerferien. 
o Der er sket en ændring til magisk mandag 

▪ der er rollespil stort set hver gang, Troels hver anden gang, og Lumina hver anden gang. 
▪ Der vil også stå hvis der ikke er spil den aften. 
▪ Folk kan bare møde op, også hvis de bare vil se på at der spilles. 
▪ 10 spillere sidste gang.generelt deltager 7-12 mennesker 

- Hygge udvalg  (Gitte) 
o Der er ikke sket det store. 

- VIRO   (Palina) 
o Der er ikke sket det store. 

 
- Tabletop  (Jakob) 

o Der sker ikke så meget lige nu.  
- ThyRF LAN  (Emil) 
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o Grundet ferien er der ikke sket så meget, men der er nogle spørgsmål til styregruppen. 
- It   (Troels) 

o Der er ikke så meget at sige lige nu.  
o Der er så småt ved at ske en sammensmeltning i systemerne, så de kan køre sammen i et. 

- Tillid   (Asger)  
o Ikke tilstede - skal prikkes til!  

- Merlins Outcasts (Emil) 
o Det kører super godt. De føler at de er meget godt med.  

- Kursus udvalg 
o Troels og Gitte? 

 
4: Forening generelt 

- Den kommende sæson (hvad kommer der til at ske, hvad har vi af planer og ønsker?) 
o Orkerne kommer sommerscenarie - mulig gruppe? 
o Sommerscenarie arrangeret af Kasper og Sebastian 

- Børnekulturnatten Thisted fredag d. 14/9 2018 - så er det nu der skal planlægges og samles folk - hvem 
hvad hvornår? 

o Harry potter inspireret - Ugle tema. 
o Det er fra 18-21 
o Vi har brug for hænder, så meld jer til Oli, Emil, Gitte eller Sebastian 

- Kulturmødet på Mors 23.-25. august  - bør vi være tilstede? 
o Det skal vi ikke, men hvis folk gerne vil skal de bare tage til det. 
o Merlins har arrangement, så de vil repræsenterer os. 

- Skoven (Jakob) 
o Der er nogle som gerne vil bygge noget, og der er god stemning for det fra skovens side, men de 

vil gerne have foreningen ind over det. 
o Der er nogle retningslinjer som skoven har sat. 

▪ 1)      Jeg vil gerne at aftalen indgås med Thy Rollespilsforening. Vil du undersøge 
om bestyrelsens er indstillet på dette? Kontrakten vil således få same udløbsdato 
som rollespilsaftalen – nemlig 31-08-2019. Herefter skal kontrakten genforhandles. 
Såfremt kontrakten ikke kan forlænges er det jeres ansvar at fjerne palisade hegnet. 
Såfremt rollespilsaftalen forlænges i en 3-årig periode og der ikke viser sig 
problemer med borganlægget i den første 1-årige forsøgsperiode vil jeg vurdere at 
der ikke vil være noget til hindrer for at forlænge aftalen om ”borganlægget” i 
ligeledes 3 år.. 
 
2)      Det etablerede palisadehegn på toppen af højen (indlandsklitten) må ikke 
overstige 3 meter i bredden og 1 meter i højden. Andres brugergrupper sikkerhed 
skal ind tænkes i konstruktionen, og pælene må således på ingen måde tilspidses 
e.lign. 
 
3)      Det er ok at der bliver fjernet/fældet brombær og glansbladet hæg, samt at der 
bliver skåret enkelte grene af de eksisterende træer. Egetræer og skovfyr må dog 
ikke fjernes. Årsagen er at vi ønsker at fremme disse træarter i skoven. 
 
4)      Sanketræ til palisadehegnet skal som udgangspunkt købes af Naturstyrelsen 
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Thy efter nærmere aftale, da ”borganlægget” ikke er beregnet til brug for den brede 
offentlighed. Tømmer fra glansbladet hæg kan anvendes uden afregning. 

 
- Hvis Thyrf siger ja til dette, skal de så også sige ja til andre lignende projekter. 
- Et problem er at det er en privat person som vil have gavn af dette, og hvis en privat person står 

for det, er problemet at Thyrf står for aftalen. 
- Pengene skal gruppen selv stå for. Opførelsen og nedpilningen vil blive simpel og nemt. 
- Thyrf har en stående men gammel aftale med skoven om at kunne opstille nogle bygninger. 

Omkring 70-80.000 
- Folk der syntes det kunne være fedt med faste bygninger skal bare melde sig, og Gitte vil gerne 

facilitere dette. 
- 6 for og 4 imod, det vil sige at styregruppen skal beslutte dette. 

5: Økonomi/Materiel 
- Kassereren/Christine – status 

o 38 betalende medlemmer 
o 9700 på kontoen og mangler de 6000 i sponsorater for traileren. 
o 15700 i kassen! 
o vi mangler 2 medlemmer! 
o Kan vi gøre det mere brugervenligt for børnene til KL at blive medlem? 
o Problemet ligger i at vi har en ret dårlig dankort terminal. 
o Vi skal gøre det lækkert og nemt at få folk til at blive medlemmer, evt med medlemsformularer i 

papirsform. 
o Jakob vil gerne hjælpe med medlemskaber. 
o Jakob vil høre om det er muligt at købe et par kasser mere til Thyrf? 

▪ Gitte vil gerne vente til slut på året, da der er nogle ting vi skal have betalt. 
- Børnehjælpsdagens julelotteri.  tjen 12 kr pr. solgt lod (25kr stk) 

o Kunne være en god ide, men har vi tid til det? 
o jakob er tovholder og Gitte bestiller 

 
6: It/Hjemmesiden 

- Der er tekster på hjemmesiden der trænger til at blive opdateret og rettet igennem, men Admin og 
formanden har ikke tid. Lasse vil gerne se på det. STATUS? 

- Forslag om at lave en wordpress da folk så kan hjælpe inde i dette. 
- dette dur ikke da det nuværende arbejde så ville blive ubrugeligt. 

- Forslag om at bestyrelsen så sætter sig sammen og finder ud af hvad der skal rettes 
- Lasse har sendt ideer til rettelser af hjemmesiden til thyrf mailen, men de er blevet væk og vil 

sende dem igen. 
 
 
 
 
 

- Admin mangler en form for rettesnor eller manual som han kan arbejde ud fra når folk skriver/poster på 
Facebook. - Vi tager det på som punkt til kommende møde - der skal også snakkes PR i de forskellige 
sociale medier. Har man lyst til at komme med forslag eller et udkast til evt. retningslinier på facebook 
gruppen så må man meget gerne komme med et udkast eller et forslag. STATUS? 
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- Sebastian og Simon vil gerne melde sig til at skrive et udkast til hvordan admin skal agere. 
- til næste møde 
- hvad må man poste og hvad må man ikke poste og konsekvenser herved. 

 
7:Udvikling – Kurser og fonde 
 

- Magisk cirkel kursus. 
Vi snakker om at lave et fælles weekendkursus i et sommerhus hvor vi kan lave nogle kursusaktiviteter 
samt fælles hygge. Thomas og Emil kender begge til sommerhuse med plads til i hvert fald 10 personer. 
Gitte vil se nærmere på datoer samt muligheder for en kursus weekend (Evt. 200 kr for en madras-plads, 
300 kr. for en seng) STATUS 

- vil vi bruge penge på sådan et kursus? eller kan vi bruge andre lokationer? 
- Der er mening om at vi skal gøre det, for at kunne sikre sig at vores spillere er kompatible og 

sikre nok i deres spil. 
- det at overnatte sammen knytter bånd og skaber en god og hyggelig stemning 
- Der er stort flertal for at Thyrf skal bruge nogle penge for at få skabt et kursus og have en evt 

hytte. 
 

- Roll20 kursus. 
- Kursus i hvordan man styrer et spil på roll20, og hvordan man spiller derinde. Evt magisk 

mandag (Nicolaj) STATUS 
- Mangler Nicolaj. Men vi skal have prikket til ham. 

 
8: PR 

- Aktive på facebooksiden Status 
- det er nice det der sker ligenu. 

- Billeder på facebook og hjemmeside - hvordan får vi de forskellige ting til at “snakke sammen” uden at 
lave deeplinks der svækker sikkerheden 

- Flyers til børnekulturnatten. 
- Simon vil lave nogle. 

 
9: Særlige, kommende datoer 

- Merlins outcast 24/8 
- Koordinationsmøde den 5/9 kl 20 
- Merlins outcast den 7/9 
- Børnekulturnatten den 14/9 kl 18-21 
- Kronborgs legende den 16/9 

 
 
 
 
10: Evt. 

- Ny datalovgivning 
- de blå spejdere har et kursus med romere og gallere, det bliver afholdt næste år,og de har spurgt efter os 

som statister. 
- flere oplysninger kommer senere. 
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11: Metakommunikation 

- Det har været godt, men mere styr på talerrækken og fokus på hvem der vil på den. 
-  

 
Tilstede 
 

1. Christine Holm Bagge Jensen 
2. Jakob Ask Fønø 
3. Frederik Majgaard Nielsen 
4. Sean Sebastian Munk Nielsen 
5. Simon Søndergaard Andersen 
6. Emil Damgaard Sørensen 
7. Oli Vidstein 
8. Michael Ulnits 
9. Nicolaj Krog 
10. Gitte Søe-Larsen 
11. Troels Frostholm Søe-Larsen 
12. Daniel Holde 
13. Kristoffer Ø 
14. Lasse Henriksen 
15. Rene 

 


