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REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Mandag d. 22. februar 2021 kl. 20:00 

  

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

Afbud fra bestyrelsen: Ingen 

Øvrige fremmødte: Bente Majgaard, Chris Kristensen,  

1. Formalia 

Ordstyrer: Sean Sebastian Munk Nielsen  

Referent: Mette Østerby Slavensky  
 

2. Opgavelise og strategiplan (Fast) 

Ansvarlig: Ordstyrer: Sean Sebastian Munk Nielsen   

Opsummering siden sidst: 

-udsendt fond søgninger og svar fra 2. En positiv og en negativ. 

-Fondsøgnings status skal laves om til afventer svar  

-Bifrost fonden er ikke ansøgt endnu 

- ansøgning om opstarts tilskud fra kommunen ansvar Frederik 

-velkomst brev er lavet og kan fjernes i opgaver  

- fondt søgning til kultur starteren kan fjernes men vi skal ha opsat et møde med dem og deres 

mentorer ansvarlig Sean deadline første scenarie  

- samarbejdes med ThyRF møde er forekommet og skal fjernes fra listen  

-nem id er udredt og bankens kontoer er kommet på plads  

-intervew med nordjyske er forekommet og publiceret   

- brev til ESFROAG samt til udvalget der arangerer sommerhus weekend tur - Frederik og Rikke 

 

- karakterene er matchet  

OPGAVE  STATUS  ANSVARLIG  DEADLINE  

Indkøb/oprettelse af foreningsmobiler  Afventer fonde  Rikke  Hurtigst muligt  

Fondsøgning Nordea  Venter svar  Sebastian  15. februar  

Fondsøgning Friluftsrådet  Venter svar Sebastian  15. februar  

Fondsøgning DUF initiativstøtte  Venter svar  Sebastian  20. februar  

Sponsorat ansøgning Thy-mors energi  Venter svar Sebastian  28. februar  
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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  Venter svar Sebastian  1. marts  

Ansøgning om opstartstilskud 

kommunen  

Venter svar Frederik overtager  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  

Kulturstarteren mentor Opstart Sebastian 22. Maj 

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 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  

        

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 
Hjemmeside arbejdes dag lørdag 6. marts kl. 12  
Snak om 3. weekend (hele uger) den 1. i måneden skal minimum ligge på en fredag  

Aktivitets oversigt og ansvar uddelt og internt dokumenteret  

Opgave til Rikke rette datoerne ift. weekenderne 2021/2022 og sende liste til bestyrelsen 

 

4. Økonomi og status på medlemmer (Fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 
Poul Erik Bech fonden, sende ansøgning og tage kontakt ansvar Frederik  

Vi har pt 9 medlemmer 

Forud godkendt 6000 fra kommunen og 10000 fra kulturstarteren  

Afslag fra tuborg fonden og taget kontakt om hvorfor og hvad vi kan gøre anderledes  

Virksomheds sponsorater til medlemskaber for udsatte familier/børn. Venter til næste år. 

 

5. Arrangement overblik (Fast) 

Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

Marts og maj skal byttes om. Se internt dokument af aktivitets oversigt  

Rettelse af aktivitets datoer efter Mette F. udmelding 

Snak om intro dag / fødselsdag og karakter workshop 

- skal ikke væres fødselsdag men en reception og karakter workshoppen er åben for 

både personlig fremmøde og online deltagelse  

Muligheder for flytningen af prologen kan ikke forekomme den 17 april alligevel hvis 

den skal flyttes. Videre diskussion efter udmelding fra staten   
 

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. 

 
Sebastians gode håndtering af mødet med Thyrf og Frederiks gode supplering.  

Formødet var et godt initiativ. 

Forholds vis god modtagelse fra thyrf. 

Vi har fået først fond ind.  

Vi har næsten overholdt alle de deadlines vi har sat os.  
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Nogle rigtig fede interviews der er kommet ud i 3 aviser.  

Stor tak til Bente Majgaard for hjælpen med Pr og hendes hjælp til at få gjort opmærksom på os 

overfor medierne. 

Mettes overbliv med notat skrivning samt deltagelse i thyrf mødet  

Rikkes store arbejde på discord med alle guldkornene.  

Styr på banken.  

Der er to uden fra deltager til bestyrelsesmødet.  

Vi har næste nået en ny medlemsmilepæl på 10 medlemmer.  

73 syntes godt om og følgere på facebook siden og 19 deltager på discord gruppen.  

Karakter og relationer er færdig skrevet til tiden af sean og Frederik.  

Der er hype omkring spillet fra deltagerne.   

Dejlig fond søgnings dag der blev hyggeligt med sushi. 

 

7. Status fra udvalg (Fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 
Sociale medier: 

73 syntes godt om og følgere på Facebook siden og 19 deltager på discord gruppen  
Artiklerne er blevet delt og liket og der er kommet respons fra folket om fedt koncept mm. 

 

Skyggedalen Live: leger med reglerne og visualisering af evner mm. 

 

8. Status fra kommunen (Fast) 

Ansvarlig: Formanden 

Endelig genoprettet kontakt til kommunen da vi var røget i deres spam filter. Vi skal have 

snakket med it administratoren omkring dette. Det snakkes om til hjemmeside arbejdes dagen. 

Har fået en deadline til 2023 til at få ordnet dette problem. Da sikkerheden er for høj så vi ryger i 

kommunens spam filter og andre spam filtre. 

 

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. 
ingen lukkede punkter  

10. Næste møde (Fast) 

Mandag 8. marts kl. 20-22 elektronisk på Discord. 
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Mandag den 15. marts fysisk fremmøde hos Rikke og Tor kl 18 
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