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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:   

- Blive   bedre   til   at   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     
- “VIP”   -   nogen   der   har   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.     

- 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.     

- lave   en   anonym   kasse   så   man   kan   tippe   “VIP”     
- I   år   er   det   super   vigtigt   at   fortælle   folk   at   vi   eksisterer   nu   når   der   ikke   skete   noget   sidst   år.     
- PR   -   skal   vi   på   Instagram,   tik   tok   eller   andet   ?   skal   der   laves   et   team   til   det   her   ?     
- Plakater   der   rekalmere   for   Thyrf.   eller   trøjer   og   t-shirt     
- live   stream   ??   
- Lave   et   PR   team     

  
2:   Nyt   fra   de   forskellige   udvalg   ved   kontaktpersonen   

- Panatria   (Troels)   
- ESFROAG   (Gitte   Søe)   -   STANDBY   
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- Bifrost (Palina)     
- Magisk   Mandag (Oli)   
- Hygge   udvalg (Gitte)   
- ThyRF   LAN (Emil/Simon)   
- It (Troels)     
- Tillid (Emil) Tillid   ryger   ud   og   der   kommer   en   ny   gruppe   op     
- Merlins   Outcasts (Chris)     
- Kursus   -   Udvalg? (Gitte)     
- MiniESFROAG (Jakob)     
- Lager (Styregruppe/Jakob)     
- PR (Palina)   

  
3:   Forening   generelt   

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

- Rettelse   af   vedtægter   ud   fra   GF   ref     
- På   nuværende   tidspunkt   er   der   ikke   blevet   foretaget   nogle   rettelser   -   rettelser   kommer   senere.     

  
4:   Økonomi/Materiel   

- ca.   35.000   kr   
- Pt   er   der   brugt   8000   på   at   leje   hus   til   weekendarrangement   i   september.     
- Vi   skal   passe   på   ikke   at   bruge   for   mange,   da   der   skal   bruges   20k   på   toiletvogn.   Vi   er   på   budgettet   

vedrørende   denne   ved   kommunen   til   næste   år.     
- En   toiletvogn   med   egen   tank   der   kan   stå   uden   nogle   former   for   tilkoblinger   koster   

187.000.   Hvis   vi   kan   lægge   de   20k   kan   kommunen   se,   at   vi   også   giver   noget   til   det,   og   er   
måske   mere   velvillige   til   at   støtte   os.   Gitte   bider   kommunen   i   haserne,   og   vi   håber   på   det   
bedste!   

  
5:Udvikling   og   PR   

- Gennemgået   tidligere   til   mødet   -   se   ovenfor.     
- 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.     
- Pandekagedyst?   

  
6:   Særlige,   kommende   datoer.   

- 17   april   12-18   skattejagt    
- 8-9   maj   Panatria     
- 11-13   juni   Panatria     
- 3-4   juli   Panatria     
- 7-8   august   Panatria     
- 17-19   september   weekendtur   
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- 15-19   oktober   ESFROAG   
- 30   oktober   20   års   Jubileum   gala     
- 14   november   10-16   ThyRF   GF     
- 4   december   hyggedag     

  
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.     

- Jubilæums   t-shirt?   
- Raflebæger   m.   ThyRF   logo   printet   på.     
- Pr   video?   Presse?   
- Rollespilsterninger,   hvor   højeste   tal   er   ThyRF   logoet.     
- 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)   
Galla:   bakeoff/grillaften   på   lokation   i   kostumer   -   invitere   nogen   fra   kommunen   og   en   journalist   
Masser   af   chili   og   karry   i   maden,   så   journalisten   skal   på   lokum   -   men   hov   -   vi   har   jo   ingen   toiletvogn.   Sådan   
kommer   der   fokus   på   problematikken!   

  
8:   Evt.   

- Genoptryk   af   trøjer/t-shirts?   
- Der   må   godt   sættes   aldersbegrænsning   på   aktiviteter   i   ThyRF.   Udgangspunkt   er,   at   alkohol   og   selve   

rollespillet   ikke   blandes.   Dog   må   der   gerne   holdes   fester/andre   arrangementer   med   alkohol.   Der   må   også   
afholdes   arrangementer,   hvor   man   deler   dagen   op,   hvor   alle   må   være   med   på   dagen,   men   man   sender   de   
unge   hjem   på   et   tidspunkt.     

  
9:   Næste   møde   
  
  

10:   Metakommunikation   
- Rart   at   være   på   Meet,   hvor   man   kan   se   hinanden.   
- Fungerer   godt   med   de   funktioner   Meet   har   (håndsoprækning/rækkefølge   m.m.)   
- Svært   at   vide,   om   det   er   gammel   eller   ny   hånd.   Husk   at   tjekke   op   på,   om   hænderne   er   nye/gamle   
- God   tone   
- Nogle   gange   forsvinder   ting   i   chat.   Tal   i   stedet   for,   da   det   ikke   er   med   vilje,   hvis   skriften   i   chatten   bliver   

overset.   
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- Kommet   gode   inputs   på   bordet.   Handler   om   at   på   ting   på   bordet   -   og   ikke   gå   mere   i   dybden   med   det   på   

første   møde.     
  

11:   Tilstede   
Emil     
Gitte     
Troels     
Sean   
Christine   
Palina   
Peter   
Chris   
Oli   
Lasse   
(Nikolaj)   
  


