
   Koordinationsmøde ThyRF sæson 2019 
 
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. 

 
2: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

- Panatria (Troels) - STANDBY 
- Skovlund (Kasper) 

- Vi kom i gang, der dukkede 4 spillere op, og der blev lavet et plot som kunne fungere, det var 
dog svært at holde det i gang. 

- Det var en ganske udmærket start. 
- Der mangler et sted at hente vand, så vi ikke skal ud og købe det. 

- Endestationen (Nicolaj) - STANDBY 
- ESFROAG (Gitte Søe) 

o Det er snart! 
o Det bliver det største ESFROAG nogensinde! 
o Vi opfordrer vores medlemmer til at hjælpe hinanden med tilmelding. 

- Bifrost (Sebastian) 
o Der er snart generalforsamling. 
o Vi vil gerne have 4 personer med. Dem der vil med skal kontakte styregruppen, så koordinerer vi 

det sammen. 
o Det er fra den 15. November til den 17. november. 
o Kasper Holm vil gerne med. 

- Magisk Mandag (Oli) 
- Det kører sådan som det skal. 
- Det ville være at foretrække at der ikke ligger et styregruppemøde oven i MM. 

- Hygge udvalg (Gitte) 
- Der er ikke noget nyt. 

- ThyRF LAN (Emil/Simon) - STANDBY 
- It (Troels) - STANDBY 
- Tillid (Asger)  

- Ikke noget nyt. 
- Merlins Outcasts (Emil) 

- Det går godt og knap så godt. 
- Rollespils delen kører rigtig godt. 
- Magic delen kører knap så godt, der mangler spillere, men der arbejdes på den. 

- Kursus - Udvalg? 
-  

- MiniESFROAG (Jakob) 
- Intet nyt. 

- Lager (Jakob) 
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- Fortællerskoven (Gitte) 

- Der har været et møde med Anders Berner og kulturrummet. 
 
3: Forening generelt 

- GF dato - inden udgangen af november 
- Vi satser på den 30. november. 

- Spillergavekort og brugen af dem? Oplæg til diskussion/samtale - evt afgørende beslutning træffes af 
Styregruppen. 

- Hvordan tilgodeser vi de ældre spillere som varetager en stor opgave, som for eksempel junior 
kampagne? 

- ThyRF hjælper kort, til folk som gør en ekstra indsats i spillet og får det til at fungere. 
- Tanken er at det er til hjælpere, og ikke til arrangører. 
- Der er dog bekymring for at det kan blive et aflønningssystem. 

- Vi vil gerne hvis nogen ville lave et udkast til en ide over hvordan det kunne fungere, og tage det 
med til næste møde. 

 
4: Økonomi/Materiel 

- Lodsedler - skal/skal ikke  
 
Kære ThyRF 
VENLIG REMINDER: I kan stadig nå at tilmelde jer som sælgere af Børnehjælpsdagens Julelotteri 2019 OG 
deltage i 'Early Bird'-lodtrækningen om 10.000 kroner til fælleskassen. I skal blot bestille jeres Julelodder 
senest den 11. september 2019. 
Har I allerede bestilt jeres lodder, så se venligst bort fra denne mail :-) 
 
GODE GRUNDE TIL AT SÆLGE JULELOTTERIET 2019 
- I tjener op til 12 kroner pr. solgt Julelod til fælleskassen. 
- Samtidig støtter I anbragte børn og udsatte unge i Danmark 
- I sælger et skrabelod for 25 kroner, hvilket er en attraktiv pris for køberne. 
- Det er GRATIS at tilmelde sig som sælgere, og vi sender lodderne uden beregning.  
- I kan returnere alle usolgte lodder til Børnehjælpsdagen.  
- Vi kan oprette en MobilePay-konto til jeres salg. Denne service er gratis. 
Salgsperioden for Julelotteriet 2019 er fra den 10. oktober til den 30 december. 
I kan bestille og efterbestille lodder i hele perioden. 
 
Vi glæder os til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Nielsen  
Lotterichef 

 
 

- Der er kommet et forslag til at folk kan kontakte Gitte hvis de har lyst. 
- Der er mange penge at hente her, men det er noget vi som et fællesskab skal tage hånd om. 
- Vi beslutter på mødet at vi ikke skal sælge lodsedler. 
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Antallet af medlemmer og udviklingen fra sidste år: 

- vi har pt 34 betalende medlemmer 
- Sidste år havde vi 40 ved årets slutning. 

 
5: It/Hjemmesiden 

- Udfordring til brainstorm: Hvordan hjælper vi hinanden og især de nye med at få styr på hvordan vores 
it fungerer. Her tænkes på medlemskab, tilmelding, ESFROAG osv. 

- Der er bekymring for at det ikke er så brugervenligt. 
- Der er youtube guides til vores hjemmeside. 

- Vi vil gerne have links op på forsiden. 
 
6:Udvikling – Kurser og fonde 

- Evt tur til Jyllands akvarie? 
 

Kære Thy Rollespils Forening 

Att: Gitte 

Som lovet har jeg sendt nedenfor tilbud. Hvis tilbuddet har jeres interesse, er i velkommen til at kontakte mig 
pr. mail. 

Som lovet sender jeg dig lidt information om vores tilbud på gavekort til JyllandsAkvariet i Thyborøn (se også 
vedhæftede). 

Gavekort til med 4 stk. entrébilletter til JyllandsAkvariet i Thyborøn 

Tilbudsprisen pr. gavekort er: kr. 149,00 ekskl. moms (kr. 186,25 inkl. moms.) 

Normalpris: op til kr. 356,- inkl. moms. 

På hvert gavekort er der 4 stk. entrébilletter. 

Når man indløser entrébilletten, får man et armbånd, der gælder i en uge (7 dage) 

Det betyder, at man uden ekstra udgifter kan komme igen og igen, så meget man vil i en hel uge - hvis man 
beholder sit armbånd på.  

Med entrébilletten, får man 20% rabat på Ravsafari. Læs mere om ravsafari her: 
https://jyllandsakvariet.dk/da/ture/om-turene/ravsafari/  

Gavekortet er gyldigt til og med 2021. 

Der er et begrænset antal gavekort til salg i forbindelse med kampagnen. Tilbuddet gælder så længe lager 
haves. 

Jeg håber, at du/I er interesserede i tilbuddet – du/I kan blot svare på denne mail med angivelse af, hvor mange 
gavekort I ønsker, så skal vi nok få dem sendt til jer. 

https://u728833.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=ee8mqNsTJJc2MqSgxuqzXMX229i-2BmQXl5WlHxkD5aoyTtnLamekL1IW90LdquikTbith-2BcE0ya-2F81zfeFyHMYQ-3D-3D_rojQG26eAcf4GkAb-2FyFQAQY2lsCYIi-2FidolMOv36lsGvlwCzCNv42VNcAdnpdQactuFFCNyd40bPOgiuEGfBkVA-2BgY66x0825wiOGGk74d6aBeTKqf7sY9m9iBYpT4wHQKJ-2Bejn7pIHRJC0GoAbfOozeGOsAOFKGqiHvZYdoezHplVcH9qmaI2ZsrfeTR7cukx8LQ2BhzsHAhm6rcAVtng-3D-3D
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Med venlig hilsen 

Jonna Jensen 

På vegne af JyllandsAkvariet i samarbejde med Kunde Centralen 

- Har man lyst til at få 4 billetter, kan man kontakte Gitte. 
- Det kan bruges til et evt event. 

7: PR 
- ¶Ikke noget nyt. 
- Vi deltog ikke i børnekulturnatten. 
- Vi kan ikke være alle steder. 
- Vi vil gerne at hvis man hører om et lignende event, må det gerne siges i god tid. 
- Henvend jer til styregruppen, og vi vil kaste bolden op til næste koordinationsmøde. 

 
8: Særlige, kommende datoer 

- Kan vi evt allerede nu begynde at tænke datoer for kommende sæson - gerne med aktivitet allerede kort 
efter jul. 

- ESFROAG 11. oktober 
- LAN arrangement? 
- Julefrokost? 
- Generalforsamling 30. november 

 
9: Nyheder til hjemmesiden 
 
10: Evt. 

- Der er ikke noget at sige. 
11: Næste møde  

Det skal ligge inden GF, vi prøver at ramme sidst i oktober. 
 
12: Metakommunikation 
Det har været godt, og folk har snakket pænt. 
Når vi snakker sammen over nettet, skal vi være påpasselige med hvordan vi taler til hinanden, da vi ikke kan 
aflæse hinandens kropssprog. 
Vi opfordrer til at folk kontakter dem de føler har talt lidt hårdt til hinanden. 
 
13: Tilstede 
Kasper holm kær, Gitte Søe-Larsen, Sebastian Munk Nielsen, Christine Holm Bagge Jensen, Nikolaj Krog, 
Lasse Henriksen, Emil D. Sørensen, Thomas Haaber, Christoffer Ø, Asger Krog, Esben Nørskov 
 


