
Dagsorden den 19. Februar 2017  
1: Opsummering af sidste møders opgaver 
- Opstartstale formanden 
 
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. 
- ThyRF skal blive bedre til at fokusere på, og fastholde medlemmer. 
 
3: Nyt fra de forskellige udvalg ved Udvalgskoordinatorerne (skal revideres på møde) 
- Nyt udvalg (Jakob – Asger) Udvalg for brætspil og tabletop, der sigtes efter at arrangeres 
turneringer, gerne to om året i spil som warhammer og deadzone, samt hyggeaftener med 
brætspil. 
- Panatria/Troels 
- KL/Simon og Gitte Thorup. Gitte Søe kontakter udvalget og hører. 
- ESFROAG - Der er ikke så meget at sige 
- Landsforeningen Bifrost/Sean - Vi mangler Sean 
- Offentlige instanser (kommunen, skoven) 
- Magisk Mandag/Sean – Der er ting på tegnebrættet. 
- Hygge udvalg/Palina/Christine 
- VIRO/Palina. Viro er en gruppe der arrangerer forskellige scenarier med forskellige temaer 
og stile, hvert scenarie er noget nyt og der sigtes her efter at prøve at introducere nye 
stilarter til ThyRF’s rollespil. 
 
4: Forening generelt 
- Den kommende sæson. Hyggeudvalget kigger på en idé om en markering af begyndelsen 
på ThyRF året. Der var tale om et “Early Bird” tilbud, nedslag i prisen hvis man køber 
medlemsskab hurtigt. 
- PR tiltag og datoer 
- Lodsedler 
- Manglende tilslutning til arrangementer – kan vi gøre noget? 
 
 



5: Økonomi/Materiel 
- Kassereren/Christine – status der er planlagt møde mellem Christine og Troels så papirer 
til kommune og DUF ordnes. Der er cirka 7500 på kontoen 
- Regnskab + papirer til kommune + Bifrost 
 
6: It/Hjemmesiden 
- Facebook – henvendelse ang. bekymring af brug af facebook. Vi er opmærksomme på 
mængden af arrangementer der reklameres for på facebooksiden og hvis der er en følelse af 
at ThyRFs egne arrangementer drukner, bedes man melde det til styregruppen. 
 
7:Udvikling – Kurser og fonde 
Kursus i karakterskabelse og spil. Create it, feel it, play it agtigt. 
 
8: PR 
- Lodsedler – Tjene penge? Asger kigger på det. 
- Medlemmer i kommende sæson – hvordan gør vi det bedst? Kulturnat arrangement. PR 
arrangement til by night 
 
9: Særlige, kommende datoer 
 26. Marts KL 
 
10: Evt. 
Ansøgning til Bifrost puljen fra Simon og Sean til ork tænder og npc props.  
 
 
13: Metakommunikation 
Der har været mange vigtige ting at snakke om. Der var flere der var forsinkede, det skal 
være bedre. Mikrofoner skal slukkes og der skal være taleliste.  


