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1: Opsummering af sidste møders opgaver 

- 1. hjælps kursus i Ålborg - Sebastian hører nærmere - vi vil gerne have medlemmer afsted. 
- kunne ikke finde oplysninger 

- Orkerne kommer arrangørkursus - Sebastian hører nærmere. 
- Der er info aftener, og der vil komme opslag op om hvor og hvornår orkerne kommer 

arrangørkursus vil være. 
- Workshop med produktion af ting - Hør John Dølby og evt. Anders Ø 

- Der vil blive set på det. Vi vil høre mere om det senere. 
 
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. 
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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: 

- 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 Er igang med at få tingene på plads. Er højst sandsynligt klar til at køre det til April og igen til 

efteråret. Flere informationer kommer senere. 
- Panatria (Troels) 

o Er ved at indhente regel rettelses ideer. 
- KL (Simon) 

o KL starter op igen, det der skulle tage over er lagt lidt på hylden, men ikke glemt. 
o Der mangler en mere til at kunne køre det optimalt. 
o Opstart sidste søndag i marts. 

- ESFROAG (Gitte Søe) 
o Vi bliver måske lidt flere end tidligere. 
o Opfordrer folk til at starte med at skrive scenarier. 

- Bifrost (Sebastian) 
o Knudepunkt i DK i 2019. 

▪ Sebastian skal prøve at sørge for gode soveværelser. 
o næste repræsentantskabsmøde møde: 20-22 april. 

▪ Sebastian og Jakob står for at skrive ansøgningen til spil fra Bifrostpuljen. 
- Offentlige instanser (Gitte) 

o Vi er ikke helt tilfredse med fordelingen af fritids aftalen for foreninger, da vi ikke får penge for 
folk over 25. 

- Magisk Mandag (Jakob) 
o Troels står for hver anden, Oli og jakob skiftes til at styre den imellem.  
o Der var 4 magic spillere, og 3 som lavede andre ting. 
o Jakob vil gerne sidde og male nogle tabletop figurer. 
o Emil siger at der nok kommer nogle fra mors som gerne vil spille magic. 
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- Hygge udvalg (Gitte) 
o Send gerne forslag til hygge arrangementer til hygge udvalget. 

- VIRO (Palina) 
o Der er ikke noget at sige til dette da vi mangler Palina.  
o Viro holder pause til Sankta Inanna er kørt ind. De vender frygteligt tilbage når de er klar! 

- Tabletop (Jakob) 
o Holder inde til magisk mandag er oppe at køre, hvor der ellers vil være tabletop. 

- ThyRF LAN (?) 
o mangler en arrangør. 
o Vi har udstyr til at kunne sætte det op. 
o Anders Ø overvejer at stable noget på benene. 
o Emil mener at kunne samle et “nørd slæng” 

- It (Troels) 
o Troels vil gerne at alt bliver sendt på mail, ellers vil han ikke kunne huske at det skal ændres på 

siden. 
o Troels arbejder på at få det hele til at køre mere smurt. 
o Sidste år har der været to server nedbrud, men skulle gerne køre stabilt nu. 

- Tillid (Asger) 
o Der har ikke været noget, men der er heller ikke blevet gjort noget for det.  
o Der skal deles oplysninger og billeder af tillidsmænd, så de ikke bare er anonyme 

- Merlins Outcasts (Emil) 
o Er nu et udvalg!!! 

 
4: Forening generelt 

- Den kommende sæson (hvad kommer der til at ske, hvad har vi af planer og ønsker?) 
o  

- Merlins Outcasts - orientering 
o Vi har set på hinanden, og har overvejet hvad vi kan bruge hinanden til. 
o De skaffer medlemmer til os, og vi står for det administrative. 
o Vi vil gerne have dem med til live og de vil have os til deres magic spil. 
o Vi skal have en indkøbsordning med dværgekisten, hvor vi får noget rabat. 
o Vi har underskrevet en kontrakt med dem, og har allerede fået nogle medlemmer derfra! 
o De har lidt af det hele, og spiller hver lige fredag i Nykøbing på biblioteket. 

- Børnekulturnatten Thisted fredag d. 14/9 2018 - hvordan? 
o Vi vil gerne deltage. 
o Muligvis KL den 16/9. 
o Vi er mega awesome, og er gode til at trække børnene til os og folk snakker om det længe efter. 
o Sebastian og Oli og Emil melder sig til udvalget sammen med Gitte S. 

- Sommerferieaktiviteter i sommerferien - hvornår, hvem, hvor? 
o Ligger i skolernes sommerferie. 
o Kommunen betaler ikke for noget, men vi må godt kræve deltager betaling. 
o Mulighed for et KL scenarie som sommerferieaktivitet. 
o Sebastian og Jakob melder sig til udvalget. Gitte hjælper gerne til. 
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- Hyggedag på Hundborg friskole i vinterferien (lørdag d. 10/2 eller søndag d. 11/2)- ideer til Gitte T 
o Vi vil gerne mødes og hygge os. 
o Der er stemning for overnatning. 
o “Mini Esfroag” (ELSFROAG En “lille samling for rollespillere og andet godtfolk) 
o Lave en liste over forslag til hvad folk kan lave. 
o Vi holder os til fra lørdag til søndag fra kl 16 til kl 16. 

- Thy Awards fredag d. 2/2 2018 
o Der kommer nogen fra forskellige foreninger, men de vil gerne have flere fra ThyRF der kan 

deltage. 
o Man kan låne udstyr dernede. 

- Kursus Anders Østergaard - latex/gaffa - mulige datoer kl. 10.00-20.00 - hvordan? 
o Der vil også være mulighed for at sidde og ordne kostumer. 
o Vi holder på den 3. eller 17. marts. 

▪ Gitte S kigger efter lokation der vil passe på de dage. 
▪ Anders kan sørge for skæreplader der vil skåne borde og lignende. 

 
5: Økonomi/Materiel 

- Kassereren/Christine – status 
o Vi har fået ThyRFs yngste medlem på 1 år og 2 måneder. 
o Vi har mange morsingboer som medlemmer. 
o 5 medlemsansøgninger siden mødet er startet. 
o der står 20.000 kr på kontoen 
o omkring 4000 skal gå til at lave patruljekasser. 

- Regnskab + papirer til kommune + Bifrost 
o Vi er næsten klar til at sende det til Bifrost og kommunen. 

- Trailer - Gitte, Nicolaj, Christine 
o Christine og Nicolaj undersøger om hans eget firma eller hans fars kan sponsorere en trailer. 

 
6: It/Hjemmesiden 

 
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) 
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8: PR 

- Thy Awards 
- Aktive på facebooksiden. 

- Sebastian vil gerne stå for at skrive ting, men folk skal gerne komme med noget der kan deles. 
 
9: Særlige, kommende datoer 

- 2/2 Thy awards 
- 10/2 - mini ESFROAG 
- 3/3 eller d. 17/3 gaffa-workshop 
- Sankta Inanna d. 14/4 
- Kommende Koordinationsmøde d. 28/2 kl. 20.00 

 
10: Evt. 

- Biblioteket i Nykøbing vil gerne have folk til at lave et lille “show.” Gerne noget brætspilsaften hvor 
folk er udklædte.  

- Dato kommer senere, men gerne i April. 
 
11: Metakommunikation 

- Godt med thumbs up, så Gitte kan se vi er aktive. 
- Det fungerede godt. 
- Der har været god mødedisciplin. 
- Det har været hyggeligt. 
- Der er blevet snakket om mange vigtige ting. 
- Meget fin form, nem at følge med i. 

 
Tilstede 
Gitte Thorup, Gitte Søe Larsen, Troels Frostholm, Nicolaj Krog, Sean Sebastian Munk Nielsen, Jakob Ask 
Fønø, Asger Krogh, Oli Vidstein, Lasse Henriksen, Emil Damgaard Sørensen, Christine Holm Bagge Jensen, 
Anders Østergaard 
 


