
Samarbejdsmøde mellem ThyRF og 
Skyggedalen. 
Der er blevet aftalt foreningerne imellem, at der skrives et referat af mødet, hvor det er Skyggedalens 

bestyrelse der nedskriver det, hvorefter det indsendes i en fælles facebook gruppe, hvor begge bestyrelser 

kan komme med kommentarer og evt rettelser, hvis noget er blevet refereret forkert eller 

uhensigtsmæssigt. Når begge bestyrelser har godkendt referatet, vil det blive lagt på begge foreningers 

hjemmeside, så folk kan følge med i at der arbejdes på et samarbejde, men vi vil ikke lægge det op på 

grupper eller sider, da ingen af foreningerne er klar til at tage debatten med medlemmerne på åben forum 

som det står i øjeblikket. 

- Fremmødte: Peter, Palina, Christine, Emil, Gitte, Mette, Frederik og Sebastian 

Baggrund for mødet 
Der er blevet oprettet en rollespilsforening ved siden af ThyRF, og der ønskes at der skal oprettes et 

samarbejde de to foreninger imellem, både så der ikke opstår rygter og bagvaskelse, men også så de ikke 

kommer til at modarbejde hinanden, hverken nu eller i fremtiden.  

Foreningen Skyggedalen er oprettet med den baggrund at få nemmere ved at ansøge fonde og få tilskud fra 

forskellige instanser, og ikke for at få en masse medlemmer selv. Derudover er det deres mål at få aktiveret 

flere unge, og fokusere flere skoler og klubber i at komme ud og opleve rollespillet, samtidig med at de får 

noget læring som er aktuelt i forskellig undervisning.  

Kalender 
Der blev fremstillet et ønske fra Skyggedalens bestyrelse om at ThyRF, så vidt det er muligt, vil forsøge at 

undgå at lægge aktiviteter i den 3. weekend, hver måned. ThyRF vil dog ikke love at de ikke kommer til det, 

da hvis det er den eneste weekend de fleste kan, er det den weekend ThyRF vil bruge, men de vil som 

udgangspunkt forsøge at vise hensyn, og skulle der opstå overlap, vil de to bestyrelser i samråd forsøge at 

finde en løsning. Dette vil blive gjort på evt møder, eller i et opslag i den fælles gruppe der bliver oprettet 

for begge bestyrelser. 

Skyggedalen vil for så vidt muligt undgå at lægge store scenarier i de måneder hvor ThyRF også afholder 

store scenarier, men gøre deres til kortere scenarier, så spillerne ikke bliver udkørt og ikke har overskud til 

at deltage begge steder. 

Der er pt 3 datoer der går igen i kalenderne, den første dato er den 17. April hvor ThyRF har skattejagt og 

Skyggedalen har intro og workshop, og den anden er 18-19. September hvor ThyRF har deres 

sommerhustur, og Skyggedalen har deres 24 timers scenarie, og den 3. er 16. Oktober hvor der er 

ESFROAG. 

Evt løsninger: 17. April bliver et fælles arrangement, hvor ThyRF vil stå med til åbningen af Skyggedalen, og 

Skyggedalen flytter deres aktivitet til den 18. April. 

18-19 September, vil Skyggedalen ændre deres aktivitet til et 8 timers og afholde den om fredagen, så dem 

der vil deltage begge steder, kan dukke op lidt senere ude ved sommerhuset.  

16. Oktober, Skyggedalen ville gerne hvis de fx kunne lave en workshop eller et kort spil i en af 

spilblokkene. 



Fælles aktiviteter 
For at vise at der er et samarbejde de to foreninger imellem, vil vi gerne lave nogle aktiviteter i fællesskab. 

Skyggedalen vil gerne lave campen i samarbejde med ThyRF, hvor det er begge foreningers medlemmer 

som kan deltage til campen. ThyRF vil gerne at der bliver lavet et udvalg som vil tage vare på det under 

ThyRF.  

Derudover vil ThyRF den 17. April afholde en skattejagt, hvor det kunne være fedt hvis Skyggedalen kunne 

blive introduceret, og ThyRF kunne være med til at skære et bånd for åbningen af Skyggedalen, og så evt 

afholde Skyggedalens 0 års fødselsdag, hvor Skyggedalen dagen efter vil afholde deres intro dag og 

workshop.  

Medlemmer og medlemskaber 
Indtil Skyggedalen har fået etableret deres egen spillerbase, vil de virke som konkurrerende for ThyRF, så 

derfor er det vigtigt at begge foreninger er hurtige til at mane rygter og dårlig omtale i jorden. Vi er stadig 

venner, og det er ikke for at skulle udkonkurrere hinanden at der er blevet lavet en anden forening. 

Der blev snakket om at der på sigt kan sigtes efter at få et kombineret medlemskab, hvor man bliver 

medlem af begge foreninger, og får rabat ved det. Et forslag kunne være 700kr, hvor man får 50kr rabat i 

hver forening. 

Der blev også snakket om at ved et samarbejde, vil ThyRF’s medlemmer kunne få mulighed for at deltage i 

Skyggedalens aktiviteter, til medlemspris, men at medlemmerne af Skyggedalen ikke får rabat ved 

deltagelse af ThyRF’s aktiviteter. 

Intern kommunikation bestyrelserne imellem 
Det er vigtigt at der vil være en konstruktiv og fast kommunikation foreningerne imellem, så der kan tages 

hånd om eventuelle problemer der skulle opstå.  

Derfor bliver der lavet en facebook gruppe hvor der hurtigt kan ske kommunikation foreningerne imellem, 

og hvor der kan aftales møder og diskuteres små og hurtige ting. 

Udmelding udadtil 
Der blev besluttet at det ville virke forkert hvis der nu pludselig kom en udmelding fra foreningerne om et 

samarbejde i et opslag på eks. facebook. Det vil stå stærkere at vise det med handling, at vi er to foreninger 

der arbejder sammen, og derfor vil der kun blive lagt et referat på foreningernes hjemmesider, men der vil 

ikke blive lavet et opslag på eks. Facebook, men der vil blive lavet nogle tiltag hvor de to foreninger i 

samarbejde vil lave nogle aktiviteter for deres respektive medlemmer.  

Håndtering af bekymrede medlemmer/deltagere 
Det er uundgåeligt at der vil opstå snak i krogene, og derfor er det vigtigt at når vi opfanger det, at vi er 

enige om hvordan vi skal italesætte det og især hvordan vi italesætter hinanden. Vi skal så vidt muligt 

forsøge at dæmpe deres bekymringer, og forklare dem hvad det er der egentlig foregår. Det er begge 

foreningers ansvar at bibeholde den gode tone, og skulle der opstå problemer, skal de to foreninger 

forsøge at finde en løsning, så der ikke opstår mere drama end hvad der kan undgås.  



Hvad der skal gøres fremadrettet 
Efter mødet skal referatet gennemgås af begge foreninger, inden den blive lagt op på hjemmesiderne. 

Foreningerne skal have tid til at snakke indbyrdes, hvorefter der vil komme et nyt møde, hvor der kan 

drøftes om hvordan vi arbejder videre.  

Der skal arbejdes hen imod et godt samarbejde, og starten er at ThyRF er med til at åbne Skyggedalen. 

Foreningerne skal stole på hinanden at de ikke vil hinanden noget ondt. 

Der skal ses fremad, men der skal stadig være plads til at lufte frustrationer over fejl der er begået tidigere. 

Der skal udarbejdes en fælles kalender, som kan være på begge hjemmesider, og der skal laves noget fælles 

PR-materiale så vi kan hjælpe med at højne folks opmærksomhed på vores respektive aktiviteter. 

ThyRF tilbyder en evt mulighed for fremtiden og kommer med råd 
ThyRF tilbyder, at skulle dette projekt gå hen og blive for meget for Skyggedalen, er der en mulighed for at 

ThyRF vil indgå en aftale med Skyggedalen, hvor Skyggedalen vil gå ind under ThyRF på lignende 

betingelser, som dem Merlins Outcast har, hvor der stadig vil være en selvstændig styring af aktiviteterne, 

og økonomien køres mere eller mindre adskilt, men hvor ThyRF står for det administrative 

foreningsarbejde.  

Der kommer flere råd fra ThyRF til især Sebastian og Frederik, om at de skal passe på med at brænde ud, 

for det er en stor opgave de har foran sig, og det ville være en skam hvis de skulle miste lysten til at deltage 

til rollespil i fremtiden. De opfordres også til at finde hjælpere og evt lærlinge til at arrangere, og gerne før 

det går hen og bliver en træls opgave.  

 


