
ThyRF styregruppemøde, 7. August 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. 
- ??  

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved Udvalgskoordinatorerne 
- Panatria 

- Der er købt poser med plotitems til 900 kroner 
- 42 timers i 2017 flyttes til Juni 

- KL 
- Undersøg status på KL (Asger snakker med Rasmus) 

- ESFROAG 
- Forventes ikke de store ændringer fra det normale forløb 

- Landsforeningen Bifrost 
- Offentlige instanser (kommunen, skoven) 
- Magisk Mandag – opstart? Kører det? 

- Hver anden mandag bliver der spillet pen and paper 
- De andre mandage sker der ikke noget fast, men der sker noget sporadisk 

- Hygge udvalg 
- VIRO 

  
4: Forening generelt 

- Sommerferieaktiviteter – evaluering 
- Dagen gik godt med omkring 25 deltagere, og omkring 10 hjælpere. 

- Bifrost Panatria 
- De vil gerne snakke med folk 
- Repræsentantskabet med følge 

- Børnekulturnatten d. 16/10 
- I christiansgave, Gitte kigger på aktiviteter og plan. 

- Koldby skole 25/8 
-  



- Foreningsarrangement Østre skole 25/8 
- Prøver at fange mellemtrinsbørnene 
- Troels vil gerne hjælpe 
- Mangler minimum to mere der vil hjælpe til 
- Idéer til hvad der skal foregå mangles (Der er 45 minutter til aktiviteter) 
- Gitte kan spørges om flere detaljer 
- En mulighed for at hjælpe ThyRF 

  
5: Økonomi/Materiel 

- Kassereren 
- Der er folk som har oprettet sig og mangler at få betalt 
- Og vi skal få folk til at oprette medlemsskaber inden de deltager i 

arrangementer 
 
6: It/Hjemmesiden 

- Opdatering af referater, vedtægter og politikker på hjemmesiden 
- Asger kigger på mobbe/alkoholpolitik 
- Christine kigger på billedpolitik 
- Gitte kigger generelt tekster 

- Web arbejde på thyrf.dk 
 

7:Udvikling – Kurser og fonde 
  
8: PR 

- Medlemsskaber 
- PR 

  
9: Særlige, kommende datoer 

- Se punktet foreningen generelt 
10: Evt. 
  
13: Metakommunikation 
 


