
   Koordinationsmøde ThyRF 25 april 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) 

o Alt var klart, men da Troels var sygelagt blev arrangementet ikke til noget. 
o Vi er kigger på det efter panatria 
o Vi er klar på at se på det til næste gang! 

 Panatria          (Troels) 
o Det nye regelsæt er kommet online! 
o Alle forslag er blevet undersøgt, set og vejet. 

 Der er ikke sket så meget for nybegynderne, men for dem der har været der lidt længere 
tid, er der kommet nogle spændende ting 

o Der har været nogle plotmøder, de er gået godt og var hyggelige 
o Avisen er næsten klar 
o ”Vi er så klar!” - TFSL 

 KL              (Simon) 
o Der er sket en redigering i regelsættet 

 Kæmpe succes! 
 Penge og urter og materialer er introduceret! 

o Der var 24 i alt eller deromkring 
 ”Awesome” - GSL 

o  
 ESFROAG          (Gitte Søe) 

o Det er tidligt. 
o ”Flere orker” - Nicolaj 
o Arrangørerne vil gerne anbefale at folk begynder at skrive scenarier allerede nu. 
o Esfroag gør som det plejer at gøre, forventes af arrangørerne. 
o ARENA må gerne være der, det er et sjovt indslag. 

 Bifrost             (Sebastian) 
o Det går godt med Bifrost 
o Skal tage noget med tilbage: 

 Bekymring over: 
 Politiske standpunkt 

 Debatten omkring Politisk korrekthed 
 Bekymring herom 

 Dobbeltkasketter 
 Banner på et forum der behandler folk dårligt og taler nederen om dem. 

 Der har foregået nogle uheldige debatter inde på danske rollespillere. 
  

 Off. Instanser (Gitte) 
o Ikke noget nyt 
o Venter på ny fritidspolitik i Thisted kommune 

 Magisk Mandag     (Jakob) 
o Vi hører at det kører rimelig ok, ihvertfalde når Troels sidder som GM 
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o Sidder nok en 12-15 stykker. Mange nye, kunne være godt hvis de fik nogle kontakter hos de 

gamle medlemmer. 
 Hygge udvalg         (Gitte) 

o Vi havde et superhyggeligt arrangement som overtog fra Inanna 
 Mange nye 
 Kunne have været fedt med at de gamle også ville deltage og derved kunne skabe bånd 

med de nye. 
o Flere hyggelige aftener! 

 VIRO             (Palina) 
o Er på standby 

 Tabletop         (Jakob). 
o Er ikke tilgængelig 

 ThyRF LAN         (?) 
o Emil Damgaard Sørensen vil gerne være udvalgskoordinator. 

 Plus venner? 
 Thomas Haaber, Kristoffer Ø og René 

o Simon vil også gerne være med i udvalget 
o Nicolaj vil gerne hjælpe, men er ikke sikker på han kan deltage 
o Kunne være fedt med et arrangement inden nytår. 

 It             (Troels) 
o Springer vi over da Troels ikke er tilstede. 

 Tillid             (Asger) 
o Billede og beskrivelse af tillidsfolkene 

 Er gået lidt i glemmerne, men er nu opfordret til at gøre det, igen. 
 Skal snakke om at lave deres tillidsmands ”Datingprofil” 

 Merlins Outcasts    (Emil) 
o PR arrangement 

 12 mødte op 
 Der kom mange mennesker, det gik langt over forventningerne! 
 Arrangementet kørte til kl 22:30 
 Nye medlemmer!! 
 Hel side i avisen! 

 https://www.e-pages.dk/morsoefolkeblad_ugeavisen/732/3 
o  

 
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? 

 Emnet er UGLER… 
 Merlins ugle 
 Camelot 
 Druider 
 Kisikanere 
 Visdom 
 Harry Potter 

 To lejrer er fedt. 
 Fedt at de onde også kan vinde. 
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 Bispens marked event fredag d. 27/7 2018 

 Det er hyggeligt, og passer med at det starter når vilsundmarked slutter 
 Det er et middelalder marked.  
 Fredag aften er lidt speciel 
 Kunne være hyggeligt hvis vi var flere afsted, og gjorde noget ud af dagen. 

 Sommerfestival 
 Lave nogle sjove ting sammen 
 Bruge en dag sammen hvor vi evt slutter af med grill og hygge.  
 Emil vil gerne være med 
 Sebastian vil gerne være med 
 Kristoffer Ø vil også gerne hvis han har tid 

 
5: Økonomi/Materiel 

 Kassereren/Christine – status på medlemmer m.v. 
o 16 betalte medlemmer 
o 5000 på kontoen 
o Vi får skrevet noget på facebook og ser om ikke vi kan få folk til at melde sig ind. 

 Det er op til os at få snakket med folk om de nu har husket det. 
o Vi får 6000 tilbage for trailer 

 Patruljekasser  
o Merlins Outcasts har fået én. 
o Det er skønt at have dem 
o Vi har to til panatria. 
o Vi får flere fra John. 

 Trailer – Er købt nu 
o YAY! 
o Vil gøre alt meget nemmere. 
o Styregruppen skal snakke om den kan udlånes til medlemmer. 

 
6: It/Hjemmesiden 

 Ikke så meget at sige der. 
o Det tager noget tid. 

 Der skete det at vores medlemslister blev lagt ud på google, men det er blevet taget hånd om. 
7:Udvikling – Kurser og fonde 

 GM kursus. 
 Troels efterlyser hvilken dag det skal afholdes i løbet af en uge. 

  
 Magisk cirkel kursus. 

 Kan ikke ligge en hverdag, da Troels og Gitte ikke kan forlade huset samtidigt. 
  

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

mandag (Nicolaj) 
 Nicolaj siger til når han er klar 
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 Kursus og hyggeweekend om innovation og entrepenørskab! 

o Gitte har fået en god ide 
o Haaber vil gerne få det på benene, og hans far vil hjælpe med. 

 Gitte og Haaber stikker hovederne sammen. 
 Forslag til dato: 7-9/9 eller 21-23/9 

 Det bliver den 7.-9./9 
8: PR 

 Aktive på facebooksiden Status - Sebastian ER redaktør på siden. Hvordan sørger vi for at lave opslag? 
o Vi skal have i gang med det. 
o Skal ikke spammes. 
o Siden kan boostes, så den vises for andre folk. Koster penge, men det er fint, for så når vi andre. 
o Vi har en billedpolitik. Den skal vi være meget obs på. 
o Få noget på facebook! 

 
9: Særlige, kommende datoer 
 12.-13/5 Panatria 

o Vi glæder os! 
o Der kommer en masse nye! 

 Bliver fedt. 
o  

 Kommende Koordinationsmøde d. 23/5 2018 kl 20! 
 8.-10. Juni 2018: Panatria 

o Vi glæder os! 
o 42 timers 

 KL på søndag d 29/4 
o Mød op folkens! 

 
10: Evt. 

 Forslag om Nyt udvalg: Udrejse udvalget. 
o Gøre det til noget fast. 

 
11: Metakommunikation 

 Der er noget gammelt historie der har påvirket debatten omkring bifrost. 
 Det har været et godt møde, Gitte har styret det godt. 
 Det har været dejligt at folk har gidet at lytte med. 

 
Tilstede 
Christine Holm Bagge, Gitte Søe Larsen, Troels Forstholm Søe-Larsen, Jakob Ask Fønø, Nicolaj Krog, Simon 
Søndergaard Andersen, Emil Damgaard Sørensen, Kristoffer Ø, Thomas Haaber 


