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REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Søndag d. 21. Marts 2021 kl. 20:00 

  

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

Afbud fra bestyrelsen: Ingen 

Øvrige fremmødte: 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: 

Sebastian tager kontakt til skoler og ungdomsskoler mht kampagne 

Rikke tager kontakt til radio mht pr. 

 

Nye tiltag: 

Mobil pay ventes til første arrangement  

Vi har tilladelse af chirs til at ligge billeder op af hans drage projekt på instagram 

Lave en serie med se en drage blive til og eventuelle andre kreative kreationer. 

 

 

 

 

OPGAVE  STATUS  ANSVARLIG  DEADLINE  

Indkøb/oprettelse af foreningsmobiler  Afventer fonde  Rikke  Hurtigs muligt  

Mobilepay  Afventer Rikke  1. maj  

Fondsøgning Friluftsrådet  Venter svar Sebastian  -  

Sponsorat ansøgning Thy-mors energi  Venter svar Sebastian  -  

Fondsøgning Tryg  Venter svar Sebastian  - 

Fondsøgning Bifrost  Opstart   Sebastian  25. marts  
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Hjemmeside arbejdsdag Opstart Alle 28. marts 

Guides  I gang  Sebastian/Rikke  1. april 

Hjemmesiden  I gang   Sebastian  1. april 

Fysisk PR-materiale 
(visitkort/brochure)  

I gang  Rikke/Mette/  1. april  

Medlemskort  Undersøger  Rikke/Sebastian  1. april  

Velkomstpakke  I gang  Rikke  1. april  

Kulturstarteren mentor Opstart Sebastian 22. Maj 

Kontakt til ThyRF hyttetur arrangører Opstart Frederik/Rikke 1.Juni 

Kontakt til ESFROAG team Opstart Frederik/Rikke 1.Juli 

Bestyrelsestur til museum obscurum   Kig på efter påske  Sebastian  Corona  

Booking af lokationer Sjørring skole  Corona  Sebastian  Corona 

Samarbejde med biblioteket  Corona  Sebastian  Corona  

Samarbejde med skoler  Corona  Sebastian  Corona  

Samarbejde med Ungdomsskolen  Opstart  Sebastian  Corona  

Samarbejde med lejerbo  Corona  Afventer  Corona  

Andre sociale medier  

(instagram/tweet/snap/tic tok)  

I gang   

Instagram opstartes  

Mette / Rikke  Ingen  

Erik bech fonden  Opstart  Sebastian  1. maj  

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  

        

Billeder af prolog karakterer mv.   Opstart  Alle tager fat i alle 

de kender med 

kamera om de vil 

komme og tage 

billeder for os  

29. Maj 

Regelsæt  Opstart  Frederik  1. april  

Verdenshistorie  Opstart  Frederik  1. april  
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Første spilgang skyggedalen  Opstart  Frederik  23. maj  

Merchandise  I gang  Sebastian  Løbende  

 

3. Indkommen post og forslag/punkter (Fast) 

Ansvarlig: E-mail ansvarlig 
E- mail problemer for mentor vores e mail blev sendt i spam og slettet  

 

Møder omlægges  

Hver anden gang der ville være møde, vil der være en arbejdsdag som slutter ud i en 

redegørelse af dagen som ligges op til information. Det er ikke et beslutningsmøde og 

efter corona kan der blive lukket op for at medlemmer kan deltage og være med hvis de 

har lyst. Forhåbentlig i egne lokaler til den tid. 

Der vil fortsat afholdes almindelige møder som før, hvor vi fremadrettet vil stile mod at 

afholde møderne på Discord, hvor man kan sidde med camera.  
 

 

4. Økonomi og status på medlemmer (Fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 
Vi har pt 11 medlemmer 

3300kr fra medlemskaber  

10.000kr fra kultur starteren  

7.000kr fra kommunen  

22.000kr fra nordea fonden 

50.000kr fra DUF - initiativstøtten 

Total 92.300kr 

5. Arrangement overblik (Fast) 

Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

Skyggedalen åbning med ThyRF d. 17. April (Bestyrelsen) 

Workshop og introdag d. 18. April(Rikke og Mette) 

Første spilgang: 8 timers i Tandrup den 23. Maj(Frederik og Sebastian) 

Prolog den 29. maj(Frederik og Sebastian) 
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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. 

 

Lige så hurtigt som en meldte sig fra prologen, fik vi fundet en afløser. 

Vi har fået pengene til udlåns udstyret fra Nordea-fonden . Super fedt! 

Vi har fået mange penge fra DUF! Super fedt! 

Vi har fået penge fra kommunen til opstart! 

Jonatan har søgt penge til at hjælpe nyopstartede kampagner, hvor der forhåbentligt vil 

være penge til at der kommer noget mere udlånsudstyr og en eventuel monsterdragt. 

  

Der er hype ude blandt spillerne og de glæder sig til at komme ud og være med  

Folk bruger discord serveren  
 

7. Status fra udvalg (Fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

Sociale medier:  

75 syntes godt om  

Følgere 77  

Discorden 22 medlemmer  

Vi opretter instagram i dag  

 

Skyggedalen Live: vi glæder os  
 

8. Status fra kommunen (Fast) 

Ansvarlig: Formanden 

Vi har fået penge og kan nu læne os godt tilbage. 

Næste skridt er tale med dem om lokaler. Vi skal have fundet nogle ideer og kontaktet 

lokationer om det er muligt at dele lokaler med andre.  
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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) 

28. marts hjemmeside arbejdsdag kl 12 

4. april møde på discord kl 20 

11. april arbejdes dag om første arrangement kl 12 
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