
Koordinationsmøde ThyRF 5. Juni 2016 
 
1: Opsummering af sidste møders opgaver 
2: Strategi for fremtiden (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. 
- ((NY)) ThyRF skal have fokus på at fastholde medlemmer og gøre det attraktivt at 

forblive medlem 
3: Nyt fra de forskellige udvalg ved Udvalgskoordinatorerne 

- Panatria/Troels 
- KL/Rasmus/Sean 
- ESFROAG 
- Landsforeningen Bifrost/Sean 
- Offentlige instanser (kommunen, skoven) 
- Magisk Mandag/Sean – skal det fortsat være mandage, tid? – booking via conventus 

- Troels tager en snak med Sean 
- Hygge udvalg/Palina/Chris – Aflyst Fårup. Noget nyt på vej?  

- Afhængigt af Palinas nye arbejde kommer der nye planer for sommerferien, 
hyggedag fra Lasse og Gitte er på vej.  

- Semi spontane grillaftener påtænkes 
- VIRO/Palina 

4: Forening generelt 
- Sommerferieaktiviteter – update 

- Har ikke hørt så meget fra det. Søger stadig frivillige til den 6. Juli, der skal 
laves våben med børn 

- Forslag til nye tiltag 
- Hardball udvalg - Der er startet et hardball udvalg under ThyRF 
- Kulturnat september 

- Asger spørger Bjørn om interesse for at dukke op.  
- Gitte snakker med Magnus.  
- Der sigtes efter at have så mange medlemmer til at dukke op for at skabe så 

meget fedt som muligt 
- Thisted Bibliotek og Rollespilsfabrikken  

- Vi er blevet kontaktet af Thisted Bibliotek om et event i samarbejde med 
rollespilsakademiet, vi finder ud af mere information. Reaktion skal diskuteres 
på næste møde 

- 15 års Fødselsdag – skal der ske noget særligt? 
- Der arrangeres måske et lille happening af Gitte, Lasse og Christine 



5: Økonomi/Materiel 
- Kassereren/Christine – penge på kontoen 

- Det ser fornuftigt ud. 
- Ansøgning Bifrost – status/reminder 

6: It/Hjemmesiden 
7:Udvikling – Kurser og fonde 
8: PR 
9: Særlige, kommende datoer  
10: Evt. 
11: Metakommunikation 
Generelt var det et godt møde, stille og roligt.  
Der kom en debat der udsprang af et punkt der ikke var tænkt som en debat. Måske skal der 
noteres om forskellige punkter skal diskuteres eller bare informeres om. 
Diskussioner der ikke er planlagte kan tages i 10: Evt. 

- Kommunikationsform 
- Status fra forskellige udvalg skal helst fremlægges mundtligt på møderne 
- Hvis dette ikke er muligt og man har noget vigtigt at fremlægge bør det 

skrives til et styregruppemedlem sådan at denne kan fremlægge det til 
mødet. 

- Administrativt arbejde skal ikke foregå på skrift i facebookgruppen 
 


