
   Koordinationsmøde ThyRF 23 maj 2018 
 
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: 
 ThyRF skal have flere aktive og initiativrige arrangører der laver forskelligartede arrangementer. 

Handleplan: 
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 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         (Troels) 
 Panatria          (Troels) 

o Første scenarie gik rigtiggodt. 
o Vi var mange deltagere 
o Der ser du til at der også vil være mange med næste gang 
o 22 tilmeldte i skrivende stund 
o Vi glæder os 

 KL              (Simon) 
o Ikke så meget nyt. 
o 16-18 børn derude 
o Der forventes at komme flere nye både derud og til panatria 
o Kunne være fedt hvis der kom flere voksne derud 

 ESFROAG          (Gitte Søe) 
o Der er kommet nogle scenarier op og folk har sagt de gerne vil arrangere 

 Bifrost             (Sebastian) 
o Ikke meget nyt 
o Søger nye supersoldater. 

 Off. Instanser (Gitte) 
o Kontakt Gitte for hjælp til kontakt til offentlige instantser 
o  

 Magisk Mandag     (Jakob) 
o Det går umiddelbart udmærket 
o Kører rigtig godt når der spilles d&d 
o Der er et problem med at medlemmerne føler at de andre mandage oftere er aflyst end afholdt. 
o Der er en interesse i Magisk Mandag, og den skal vi udnytte. 

 Hygge udvalg         (Gitte) 
o Der er allerede taget initiativ til et hygge arrangement 

 VIRO             (Palina) 
 Tabletop         (Jakob). 

o Der er ikke så meget der. 
 ThyRF LAN         (Emil) 
 It             (Troels) 
 Tillid             (Asger) 

o Er i funktion. 
o Mangler billeder og beskrivelse. Bliver skaffet denne weekend 

 Merlins Outcasts    (Emil) 
o Det kører rigtig fint! 
o Der kommer ca 20 personer. 
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4: Forening generelt 
Den kommende sæson (hvad kommer der til at ske, hvad har vi af planer og ønsker?) 

 Børnekulturnatten Thisted fredag d. 14/9 2018 - hvordan? 
 Oli melder sig som hjælper 

 Bispens marked event fredag d. 27/7 2018 
 Sommerfestival 

 En turnering 
 En hygge panatria spilgang uden for meget plot 
 Team Building 

 Kursus 7/8 – 9/8 
 Koster ca 100kr til mad og overnatning eksklusiv drikkevarer 
  

 Folkeoplysningsudvalgets stormøde om foreningspolitik Mandag d. 28/5 17.45 i Thyhallen 
 Folk opfordres at tage til det. 

 
5: Økonomi/Materiel 

 Kassereren/Christine – status på medlemmer m.v. 
o 31 betalende medlemmer 
o 13.800kr på kontoen og har 6000kr ude at flyve 

 Udlevering af regnskab 
o Vil vi tillade at folk kan få at vide hvad vi har brugt penge på i løbet af året eller om vi skal 

komme på GF for at få det at vide. 
o Forslag om at de bare skal ligge på hjemmesiden, men at der så ikke bliver svaret på spørgsmål 

før på GF. 
 
6: It/Hjemmesiden 
 
7:Udvikling – Kurser og fonde 

 Kursus og hyggeweekend om innovation og entrepenørskab – max. 13 pladser 100 kr. pr. person til mad 
hele weekenden (ikke drikkevarer eller snacks). Sidste tilmelding (inkl. betaling) senest 7/8 til 
Info@thyrf.dk – Arrangører Gitte og Troels 

 
8: PR 

 Facebook siden - opslag 
 
9: Særlige, kommende datoer 
 Kommende Koordinationsmøde d. 27/6 2018 
 8.-10. Juni 2018: Panatria 
 Sankt Hans arrangement Baun 16/6 
 27/5 er der KL 
 
10: Evt. 
 
11: Metakommunikation 
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Tilstede 
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Emil Damgaard Sørensen 
Gitte Søe-Larsen 
Jakob Ask Fønø 
Lasse Henriksen 
Nicolaj Krog 
Oli Vidstein 
René MT 
Sean Sebastian 
Simon Søndergaard Andersen 
Thomas Haaber 
Troels Frostholm Søe-Larsen 
 


