
Dagsorden mandag d. 13 april 2015  
               

 
Husk at slukke Mikrofonen 

 

1. Opsummering fra sidste møde 
- 2. Ekstraordinære generalforsamling 

2. Styregruppen – udspil og tanker 
Styregruppen, vil gerne lægge vægt på, at skabe en positiv stemning. Vi vil gerne tale med 
medlemmerne og være mere synlige. Der spørges til om, om div. UK har lyst til at være 
mentoere for kommende nye GM’er.  
 
Der udveksles forskellige idéer til, hvordan vi kan få nye aktive kræfter/plotsmestre/GM’er. 
 
Vi skal prøve at være bedre til, at “promote” vores forskellige arrangementer, når vi har vores 
medlemmer samlet. F.eks. også at slå et slag for/huske på KL til Panatria, og ikke kun det på 
det næste Panatria osv. 
 

3. Nyt fra de forskellige udvalg 
- Tobias  

- (KL) Ca. 12-15 børn. Føler at de underholder børnene godt. De kunne dog godt 
bruge én med mere erfaring/lidt mere støtte.  

- Troels  
- (IT) Der mangler en samtale omkring hjemmesidens fremtid. Hvad vil vi, hvordan 

kan vi være mere kreativ. Lave et “ansigtsløft” af hjemmesiden. Søger nogen 
kreative hoveder, til at lave en ny udformning af hjemmesiden. 

 
Vil gerne have nogle guidelines til, hvordan kommunikation skal være på vores 
facebook-sider og hvordan vi skal agere på div. indslag. 
 



- (Panatria) Der er et nyt regelsæt på vej. Er udarbejdet, men ikke offentliggjort 
endnu, dog har to vundet en præ-release, som de fik i går. Den offentliggøres for 
alle på fredag. 

 
Frygt for få spillere, vil gerne hvis vi alle kan være med til at give folk lyst til at 
tage med ud og spille. 
 

 Der mangles folk til at sætte spilting op, herunder kroen, borde og bænke. 
- Gitte 

- (Forenings SFO) Der skal laves nogen kontrakter, til dem som står for det. Der er 
ca. 30 børn. Indtrykket er, at det er nogle glade børn, som glæder sig til at det. 

4. Strategi for fremtiden 
- Vi skal sørger for en stemning, så medlemmerne og div.arrangørere føler sig ønsket og 

at de laver et godt stykke arbejde. Det skal være fedt at være arrangør i ThyRF. ThyRF 
har, i et stykke tid, været plaget af en dårlig stemning. Vi skal tilbage til den gode sociale 
stemning, og ikke kun lave vores ting som arrangementer, men f.eks. lave uformelle 
“hyggeture”/grill-aftener 

- Få nogle flere udvalg på benene. 

5. Økonomi/materiel 
- Vand på lageret? 

- Gitte melder sig til at tage en vurdering af, hvordan og hvor slemt det ser ud. 
- Lageransvarlig? 

- Vi skal have fundet en lager ansvarlig. 

6. IT/Hjemmesiden + Nyheder til hjemmesiden 
- Kursus 

- Førstehjælp 

7. Særlige kommende datoer 
- KL, 2 uger til 
- Panatria, 8/9 maj 2015 

 

9. Metakommunikation 
Der er enighed om, at der har været en rigtig god kommunikation og at det har fungeret godt 
over skype. Det virker rigtig godt at mikrofonen er slukket, når man ikke har taletid. 


