
Dagsorden til møde d. 6/9 

(Løbende revidering) 

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. 

- ?? 

 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved Udvalgskoordinatorerne 

- Panatria 

 Panatria kørte godt, fremgang i alle scenarier 

- KL 

 Kører godt, men kunne godt tænke sig flere erfarne spiller 

- ESFROAG 

 Kører godt, kunne godt tænke sig flere gms. Skidegodt med warhammmer 

- Landsforeningen Bifrost 

 Forum er blevet efterspurgt udefra, men det ligger skævt. 
 Troels er indstillet til årets rollespiller. 
 Vi kunne godt tænke os mindre arrangementer der kommer mindre foreninger til 
gode 
 Dialogmøder følgende mandage i troas lokaler. 2/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 
20/11, 27/11 Vi vil gerne invitere folk til at deltage 

- Offentlige instanser (kommunen, skoven) 

 Det er som det er 

- Magisk Mandag 

 Vi undersøger løsninger 

- Hygge udvalg 

 De har været dovne - Altid arrangementer undervejs, de skal bare planlægges 

- VIRO 

 De er hemmelige, men de har planer 

- Inanna 

 Nyt koncept - måske noget kludder med Nicolajs idé 

 



4: Forening generelt 

- Børnekulturnatten d. 15/9 

 Er ramt af andre begivenheder så folk ikke har tid 

- Våbenlavning d. 20/9 og d. 27/9 19.00-21.00 i Nors 

- Generalforsamling 

Søndag den 19. November klokken 10-15. ThyRF giver frokost omkring 12.30. Gitte 
snakker med skolen 

-Konflikter 

 Vi foreslår en tillidsrepræsentant til generalforsamlingen og emnet debatteres 

 

5: Økonomi/Materiel 

 15.000 på kontoen 

- Kassereren- medlemmer m.v. 

 33 medlemmer nuværende 

- Trailer Gitte er ved at indhente priser. 

 Vi ørermærker 4-5000 til en trailer hvis et godt tilbud dukker op.  

- Patruljekasser https://www.spejdersport.dk/plyfa-patruljekasse-765x36x40cm…  

(Pris: 1099 kr.) Mål: 765 x 362 x 400 mm. 

 Asger arbejder på en ansøgning til Bifrostpuljen til kasser. Vi køber to, og håber på at 
kunne få støtte til tre 

 

6: It/Hjemmesiden 

- Dankort/telefon - Vi har fået mulighed for at betale med dankort til scenarier 

- Web arbejde på thyrf.dk 

 

7:Udvikling – Kurser og fonde 

 Vi har modtaget et tilbud på at leje græshytten i Hanstholm fredag til søndag 3500. 
Måske mulighed for reduktion i pris. Mulighed at holde et kursus i lokalerne i det kommende 
år? Sovepladser til 15-20 

 

8: PR 

- Medlemsskaber 

- PR 

- Folk der vil filme ting 

 Vi inviterer dem til Esfroag muligvis, der er mulighed for at fange mange varierede 
situationer om det som ThyRF interesserer sig for. 

9: Særlige, kommende datoer 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.spejdersport.dk%2Fplyfa-patruljekasse-765x36x40cm.aspx&h=ATMv8Y6NcwXN8r4kpxCNLRsUFtpqHW14EXP4lpfwVMire-fYLlGtFtVQ9IaAC_PgQfVD7guzlugAraHjaOE_OYAMqQnePioHe8AQQT6nlGj85piG-PGpHQuWeH3TYSL39LkkOifnbl_VqaOSXmYIsXkf5HOdkQSKdv6myBxt2D-l18zDhR-e_Yu3fdhw-iI9ARWzEJiEtqlMIS-ZanRcLe40xtgngAksdtIHNkR74GTjSbAM4QV7q0Ados0vYYL17xHKU2Yh7IrntNZrcbWnhqVDN6GB


- 15/9 (Kulturnat), 13/10-17/10(ESFROAG), 

- 2/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 20/11, 27/11 Dialogmøde med bifrost 

- 19/11 - Generalforsamling 

10: Evt. 

13: Metakommunikation 

 Der har været god mødeorden 

 Christine har været meget stille 

 Svære emner er blevet godt behandlet sagligt, uden at blive personlige 

 


