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REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Mandag d. 8. Febuar 2021 kl. 20:00 

 

Fremmødte: Sean Sebastian Munk Nielsen, Rikke Nielsen Mette Østerby Slavensky og Frederik 

Majgaard 

Afbud fra bestyrelsen:  

Øvrige fremmødte: Tor Bjørn Torp, Chris Kristensen 

1. Formalia (fast) 

Ordstyrer: Sean Sebastian Munk Nielsen 

Referent: Rikke Nielsen  
 

2. Opgavelise og strategiplan (fast) 

Ansvarlig: Ordstyrer 

Opsummering siden sidst: 

- Sebastian og Frederik har fået sendt Prolog karakterer ud og der er begyndt at komme 

tilbagemeldinger på karakterønsker 

- Frederik har fået feedback fra Ok benzin. Vi kan ikke tilmeldes pt. da det kræves 50 

medlemmer. 

- Rikke har lavet beskrivelser til discord kanalerne og der er begyndt at komme folk ind 

på discorden. 

- Rikke har lavet udkast til mesterhåndbog og skyggevogterbeskrivelse  

- Rikke har fået lavet regler til discorden og oprette kanaler til prologen. 

- Banken har sendt nemid og indmeldelse ift. bankkonto 

- Sebastian har sendt alt dokumentation ind til banken. 

- Bestyrelsen har udfyldt børneattester og de er sendt afsted. 

- Rikke har fået lavet brevskabelon. Det blev besluttet at bruge brevskabelon 1 men med 

større logo. 

- Rikke har lavet politikkerne færdige. Der tilføjes lige med støtte dyr i handicap 

politikken. Sebastian får dem herefter lagt op på hjemmesiden. 

- Facebooksiden er kommet op og har fået en masse likes og følgere. Vi vil forsøge at 

holde den i gang med 1 max 2 opslag i ugen. 
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OPGAVE STATUS ANSVARLIG DEADLINE 

Indkøb/oprettelse af foreningsmobiler Afventer fonde Rikke Hurtigst muligt 

Fondsøgning Nordea Opstart  Sebastian 15. februar 

Fondsøgning Friluftsrådet Opstart Sebastian 15. februar 

Fondsøgning DUF initiativstøtte Opstart  Sebastian 20. februar 

Sponsorat ansøgning Thy-mors energi Opstart Sebastian 28. februar 

Hjemmesiden I gang  Sebastian 1. marts 

Fysisk PR-materiale 
(visitkort/brochure) 

I gang Rikke/Mette 1. marts 

Guides I gang Sebastian/Rikke 1. marts 

Mobilepay Opstart Rikke 1. marts 

Fondsøgning Tryg Opstart Sebastian 1. marts 

Ansøgning om opstartstilskud 
kommunen 

Opstart Sebastian 1. marts 

Fondsøgning Bifrost Opstart  Sebastian 25. marts 

Booking af lokationer Sjørring skole Corona Sebastian 1. april 

Medlemskort Undersøger Rikke/Sebastian 1. april 

Velkomstpakke I gang Rikke 1. april 

Bestyrelsestur til museum obscurum  Corona  Sebastian Corona 

Samarbejde med bib Corona Sebastian Corona 

Samarbejde med skoler Corona Sebastian Corona 

Samarbejde med Ungdomsskolen Corona Sebastian Corona 

Samarbejde med lejerbo Corona Afventer Corona 

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

Afventer Afventer Ingen 

Fondsøgning Kulturstarteren Afventer Sebastian Ingen 

Fondsøgning egmontfonden Afventer Sebastian Ingen 

XP/point system til medlemmer Afventer Sebastian/Rikke Ingen 

Medlemskaber og rabatter Afventer Rikke Ingen 

Kontakt til opholdsstedet Ølandhus  
ift. at tage deres unge med ud 

Afventer Rikke Ingen 

    

Match karakter/spiller Opstart Frederik 13. februar 

Udmelding omkring prolog Opstart  Frederik 1. marts 

Indkommende baggrund prolog Opstart Frederik 6. marts 

Billeder af prolog karakterer mv.  Opstart Frederik 20. marts 

Regelsæt Opstart Frederik 1. april 

Verdenshistorie Opstart Frederik 1. april 

Første spilgang skyggedalen Opstart Frederik 15. maj 
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3. Indkommen post og forslag/punkter (fast) 

Ansvarlig: E-mail ansvarlig 

 

Mail fra Bifrost om at der er ventetid på regnskabssystemet. 

Post fra banken (nem id’er) 

  

- Dato for samarbejdsmøde: Vilkårlig dag i vinterferien – Sebastian tager kontakt til 

ThyRF. Virtuelt møde grundet restriktionerne.  

Vi er haft et par henvendelser fra folk der er bekymret for rivalisering. Dette er der taget 

hånd om men det vil også tages med på samarbejdesmødet for at sikre at dette ikke 

bliver et problem men et samarbejde. 

- Dato for fondsøgningsskrive dag: Mandag d. 15. februar kl. 12:00 hos Rikke og Tor. 

- Interview med nordjyske: Sebastian er blevet kontaktet og vi har sagt ja til interview. 

- Opdeling af bestyrelsen og skyggedalen live (pas på at holde tingene de rigtige steder både 

ift. evt. nye mestre men også hvis bestyrelsen ændres på sigt): Der oprettes WIP kanal under 

Live så ting ligges der og ikke ved bestyrelsen. 

- Udfyldelse af "behandling af personoplysninger" fra Bifrost: Frederik laver udkast og så 

ligges den op sammen med data politikken af Sebastian. 

- Tegnelse af forsikringer: Sebastian vil tage fat i Tandrup ift. at høre om de har noget 

forsikring. 

- Tandrup tillader ikke nerve skud i skoven. 

 

4. Økonomi og status på medlemmer (fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 

 

Vi er nu 7 medlemmer. 

Banken har sendt nemid og indmeldelse ift. bankkonto: Sebastian skal tage fat i banken 

ift. nemid, da vi allerede har en forenings nemid. 
 

5. Arrangement overblik (fast) 

Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

 

Grundet Corona restriktionerne er forlænget. Så laves der en plan B, er at Prolgen holdes 

i mindre grupper. Plan C er at rykke Prologen eller snakke om anden lokation. Hvis det 

rykkes så rykkes årets arrangementer tilsvarende, så det stadig passer med vores faste 
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tidspunkter for aktiviteter/kampagnedage. 
 

6. Ros og gode historier (fast) 

Ansvarlig: Alle 

 

Nordjyske har selv taget fat i os for at høre mere. 

Der er positiv feedback fra prolog deltagere og de opsatte karakterer er spændende og 

folk glæder sig. 

Ros til Rikke for at få lavet alle politikkerne. 

Ros til Mette for at gennemlæse prolog karaktererne. 

Vi har allerede på facebooksiden 61 likes og 65 følgere. 

Vi har haft vores først deltager med på vores bestyrelsesmødet. 

Ros til Sebastian for at have tid til både at være formand og arrangør, samt rigtig god 

håndtering af bekymrede henvendelser. 
 

7. Status fra udvalg (fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

 

Sebastian vil gerne have oprettet et udvalg for håndtering af sociale medier. 

Rikke har pt. gjort det uofficielt men bliver nu udvalgs koordinator for dette sammen 

med Mette. Dette er enstemmigt vedtaget. 

 

Skyggedalen live – Det går godt og der er en god mavefornemmelse. Corona er træls 

men håber på det bedste. Der er et godt samarbejde i udvalget. 

 

8. Status fra kommunen (fast) 

Ansvarlig: Formanden 

 

Kommunen er kontaktet igen, men har ikke vendt tilbage. 

Sebastian snakker med dem ift, medlemskort. 

 

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

 

Der var et enkelt lukket punkt omkring spil arrangører. 
 

10. Næste møde (fast) 
Mandag d. 22. februar 19:00, fysisk ved Rikke & Tor men også på discord så folk kan 

lytte med. 

Bestyrelsen kommer kl. 17:00 til spisning og snak om løst og fast. 

 

mailto:bestyrelsen@skyggedalen.dk
http://www.skyggedalen.dk/
http://www.facebook.com/skyggedalen

