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REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Mandag d. 25. januar 2021 kl. 17:00 

 

Fremmødte: Sean Sebastian Munk Nielsen og Rikke Nielsen  

Afbud fra bestyrelsen: Mette Østerby Slavensky og Frederik Majgaard 

Øvrige fremmødte: Tor Bjørn Torp 

1. Formalia (fast) 

Ordstyrer: Sean Sebastian Munk Nielsen 

Referent: Rikke Nielsen 
 

2. Opgavelise og strategiplan (fast) 

Ansvarlig: Ordstyrer 

Opsummering siden sidst: 
 

Booking af lokationer Tandrup Tipi. 

Vi har fået lavet en særaftale med Tandrup tipi ift. betaling af leje pr. deltager. Vi skal først 

afrapportere deltagerantal ved betaling.  

Foreningens e-boks er oprettet samt nem-id. 

 

OPGAVE STATUS ANSVARLIG DEADLINE 
Indkøb/oprettelse af foreningsmobiler Afventer fonde Rikke Hurtigst muligt 
Regler til Discord Opstart Rikke Hurtigst  
Brevskabelon Opstart  Rikke 1. februar 

Fondsøgning Nordea Opstart  Sebastian 15. februar 

Fondsøgning Friluftsrådet Opstart Sebastian 15. februar 

OK benzin støtteoprettelse Opstart Frederik 15. februar 

Fondsøgning DUF initiativstøtte Opstart  Sebastian 20. februar 

Politikker I gang Rikke 1. marts 

Hjemmesiden I gang  Sebastian 1. marts 

Fysisk PR-materiale I gang Rikke/Mette 1. marts 

Guides I gang Sebastian 1. marts 

Mobilepay Opstart Rikke 1. marts 
Bestyrelsestur til museum obscurum  I gang  Sebastian 1. marts 
Fondsøgning Tryg Opstart Sebastian 1. marts 
Facebook side Opstart Frederik 1. marts 
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Samarbejde med bib Opstart Sebastian 1. marts 

Samarbejde med skoler Opstart Sebastian 1. marts 

Samarbejde med Ungdomsskolen Opstart Sebastian 1. marts 

Fondsøgning Bifrost Opstart  Sebastian 25. marts 

Booking af lokationer Sjørring skole Opstart Sebastian 1. april 

Medlemskort Undersøger 
muligheder 

Rikke/Sebastian 1. april 

Velkomstpakke I gang Rikke 1. april 

Andre sociale medier 
(instagram/tweet/snap/tic tok) 

Afventer Afventer Ingen 

Fondsøgning Kulturstarteren Afventer Sebastian Ingen 
Samarbejde med lejerbo Afventer Afventer Ingen 

    

Kontakt til prolog spiller I gang Frederik 30. januar 

Prolog karakterer I gang Frederik 6. februar  

Invitation af prolog spillere til 
fb/discord 

Opstart Frederik 7. februar 

Match karakter/spiller Opstart Frederik 13. februar 

Udmelding omkring prolog Opstart  Frederik 1. marts 

Indkommende baggrund prolog Opstart Frederik 6. marts 

Regelsæt Opstart Frederik 1. april 
Verdenshistorie Opstart Frederik 1. april 
Sidste tilmelding skyggedalen Opstart Frederik 8. maj 

 

3. Indkommen post og forslag/punkter (fast) 

Ansvarlig: E-mail ansvarlig 

 
Der er kommet mails fra kommunen (se punkt: kommunen) samt banken (se punkt: økonomi) 

 

4. Økonomi og status på medlemmer (fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 

 

Der er sendt info til banken for hele bestyrelsen. 

Der er sendt mail til Bifrost ift. igennem foreningslet at få adgang til regnskabssystemet. 

I forhold til at undersøge Reepay eller mobile pay: Da vi bruger Bifrost ForeningLet 

system får vi herigennem mulighed for kortbetaling til vores arrangementer hvorfor 

Reepay ikke er nødvendig i øjeblikket og det vil derfor være en mobile pay konto der 

skal oprettes til foreningen ift. betaling i skoven mv. 
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5. Arrangement overblik (fast) 

Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

 

Der er rykket på generalforsamlingen grundet ændringer i vedtægterne på opfordring af 

Thisted kommune.  

Arrangementer for resten af året er lagt offentligt på hjemmesiden. 
 

6. Ros og gode historier (fast) 

Ansvarlig: Alle 

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi 

kommunikerer primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle. 

 

Når der er blevet snakket med folk om Skyggedalen og specielt ift. live kampagnen så 

har alle udvist positiv interesse og er meget forventningsfulde. 
 

7. Status fra udvalg (fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

 

Deltagelse og betaling arrangører til scenarier:  

Arrangører som er medlem af foreningen, får gratis deltagerbetaling til egne arrangementer. 

Arrangører som ikke er medlem af foreningen får deltagerbetaling til medlemspris. 

 

8. Status fra kommunen (fast) 

Ansvarlig: Formanden 

 

Kommunen har kontaktet os ift. at der er nogle vedtægter som ikke lever op til deres 

regler for foreninger. Kommunen har sagt at grundet vores referat fra den stiftende 

generalforsamling kan vi rette vedtægterne til uden at skulle afholde en ekstraordinær 

GF. 

Følgende vedtægter er tilrettet: 

- Generalforsamlingen rykkes til 1 kvartal, da kommunen ikke bryder sig om opdelte 

regnskaber. 

- Ved nedlukning af foreningen må det ikke være en lukket auktion kun for medlemmer. 
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Vi opfordres til at slette denne paragraf, hvilket vi har efterlevet.  

- Der er på opfordring indsat force majeure notits i vedtægterne. 

  

9. Evt. Lukkede punkter (fast) 
Punktet her er for at bestyrelsen kan diskutere ting indbyrdes uden at det skal komme 

offentligheden for ørene. Dette bestræbes på at afholdes sidst på mødet og vil primært omhandle 

personfølsomme emne eller arrangementer med ting som ikke skal vides af spillere på forhånd. 
 

10. Næste møde (fast) 

Mandag d. 1. februar 17-22 
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