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Husk at slukke for mikrofonen 

1: Opsummering fra sidste møde 

- Nyt møde – derfor opsamles der ikke fra sidste møde 

2: Siden sidst 

3: Styregruppen – Udspil og tanker 

- Forenings SFO 

Vi håber at kunne starte Forenings SFO op på Østre Skole, Sjørring Skole og 

Rolighedsskolen, men der er lidt opstarts problemer. Vi mangler flere folk. 

4: Nyt fra de forskellige udvalg 
Indkomne Udvalg 

Udvalg med Udvalgskoordinatorer: 

- Panatria (UK: Troels - Øvrige: Anders T, Lasse, Gitte) 

- ThyRF-LAN (UK: Gitte - Øvrige: Troels) 

- ESFROAG (UK: Gitte - Øvrige: Troels) 

- JuHoKo (UK: Gitte - Øvrige: Troels) 

- IT (UK: Troels - Øvrige: Ingen) 

- Forenings SFO (UK so far: Gitte - øvrige: usikkert) 

- Kronborgs Legende (UK: Jakob - Øvrige: John, Rasmus, Gitte T) 

- Fonde og penge: (Jakob, Gitte – UK: Ukendt) 

Styregruppens tanker/ønsker om udvalg 



- Ambassadører: Repræsentanter til at deltage i regionsrådet i Nordjylland samt at have 
kontakt til andre foreninger og evt. deltage i Bifrost – gerne som en del af Bifrost 
bestyrelsen/repræsentantskab 

- PR: til udarbejdelse af PR materialer samt arrangementer 
- Kasserer: som team omkring kassereren til at sætte sig ind i regnskabet og deltage i 

revisionen ved årets slut (UK: Gitte) 
- Lager: Til at tage ansvar for lageret og dets indhold, oprydning og klargøring 
- Materiel: her tænkes på udstyr og byggeri samt andet 
- Festudvalg: Til at komme på festlige anledninger for børn og voksne at mødes i ThyRF 

(Christine indtil videre) 
- Hardball: Til at udvikle hardball afdelingen i ThyRF 
- Warhammer: Til at udvikle udstyr og lave arrangementer for warhammer spillere 
- Pen and paper: Til at udvikle muligheder for PnP spil og spillere i Thy 
- Konfliktudvalg: Et uvildigt team der kan træde til som buffer og 3. part i eventuelle 

konfliktsituationer 
- Mentor: At samle og agere mentors i ThyRF for nye spillere og eventuelt også nye 

arrangørere. 
- Dokumenteringsudvalg: Der samler lydfiler og viden fra arrangører om deres viden og 

arrangementer i det hele taget 
 
Vi tager gerne imod flere forslag eller ændrer formålet for eventuelle udvalg. 

 

5: Strategi for fremtiden 

Visioner - skitse 

- ”En federe forening at arrangere i”: Evt. ved at rose, gerne med evaluering og sit downs 

hvor vi taler med arrangørerne. Også ved festligholdelse hvor de aktive arrangører 

anerkendes. 

- ”Det er bedre at prøve og fejle end intet at gøre”: Gerne nye arrangører i ThyRF med en 

mentor på sidelinjen til at hjælpe med at komme videre ved problemstillinger. Vi vil gerne 

ud med en ”fedt-kan-vi-hjælpe”- Holdning 

- Dokumentere events til evt. som kan lære noget af det der er gjort i ThyRF. Dette kan gøres 

evt. 

- Vi skal evt. afholde et åbent, online visionsmøde for alle UK’ere 

- Evt. åbne månedtlige debatter der lukkes efter nogen 

6: Økonomi/Materiel 

- Ansvarlig for køb af stof til kofter – Jakob 



- Syning og foldning af flyers sker delvis til LAN 

- Warhammer terræn – der skal købes plader, trælim og maling til terræn som laves til Magisk 

Mandag. 

- Sværd – vi vil søge bifrostpuljen til 20 våben til forenings SFO der skal starte op nu her. 

- Vi søger igen Bifrost puljen til mønter 

7: It/Hjemmesiden + nyheder til hjemmesiden 

- Året er i gang, velkommen til de nye udvalg? Asger skriver 

8: Særlige, kommende datoer 

- Lan – vi skal hjælpes ad med at få folk til at komme til LAN 

- KL – sætter snart i søen med et inde arrangement i begyndelsen derefter  

9: Udvalgene snakker 

10: Evt.    

11: Metakommunikation 

- Der var nogle der blev grebet af ivrighed og engagement så andre ikke fik lov at snakke ud, 

men det kan være et spørgsmål om forskellige måder at kommunikere på. Vi er OBS i 

fremtiden. 

12: Tilstede 

- Christine, Asger, Gitte 

 


