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REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Mandag d. 8. 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 og Nicolaj Krog  

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: 

- Opgave liste skal rettes til  

- Hjemmeside arbejdes dag er udskudt  

- Fysisk pr, guides og hjemmesiden, deadline rykkes til 1 april  

- Mobil pay afventer for nu og hurtigst muligt  

- Kommunen har ikke givet svar endnu afventer og deadline dato – 

- Behandling af personoplysninger udkast ligger klar til at blive gennemse  

- Poul erick bech fonden søges 40.000 og er forslag under udarbejdelse ca. halvvejs Sean og 

Frederik skal sætte sig sammen og lave den færdig (Jonatan fra bifrost  skal med ind over også 

med fond fra bifrost ) ingen deadline   

- Sjørring skole er stadig ikke åben for fremtidige bookninger pga corona  

- Medlemskort er stadig under udarbejdelse kommunen kan ikke hjælpe og kim skal ind over at 

få lavet medlemskort  

- Velkomst pakken er under udarbejdelse men godt igen  

- Mentor fra kulturstarteren ventes der svar på  

- Sikkerhedspolitik mangles stadig men igangværende  

-  Snakke med ThyRF og ESFROAG teamet om opsætning af et  scenarie der til  

- Ny dato på prolog den 29. maj og første spil gang er den 23 maj  

- Forsikring fra tandrup tippi vides ikke endnu de er ved at undersøge det   
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OPGAVE  STATUS  ANSVARLIG  DEADLINE  

Indkøb/oprettelse af foreningsmobiler  Afventer fonde  Rikke  Hurtigst muligt  

Mobilepay  Afventer Rikke  Hurtigst muligt 

Fondsøgning Nordea  Venter svar  Sebastian  -  

Fondsøgning Friluftsrådet  Venter svar Sebastian  -  

Fondsøgning DUF initiativstøtte  Venter svar  Sebastian  - 

Sponsorat ansøgning Thy-mors energi  Venter svar Sebastian  -  

Fondsøgning Tryg  Venter svar Sebastian  - 

Ansøgning om opstartstilskud 

kommunen  

Venter svar Frederik  - 

Fondsøgning Bifrost  Opstart   Sebastian  25. 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   Corona   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  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  
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Indkommende baggrund prolog  Opstart  Frederik  6. marts  

Billeder af prolog karakterer mv.   Opstart  Frederik  29. Maj 

Regelsæt  Opstart  Frederik  1. april  

Verdenshistorie  Opstart  Frederik  1. april  

Første spilgang skyggedalen  Opstart  Frederik  23. maj  

 

3. Indkommen post og forslag/punkter (Fast) 

Ansvarlig: E-mail ansvarlig 
Hjemmeside arbejdes dag ændret til lørdag 28. marts kl. 12  

 

Visitkort fra we-print 5000 for samme print kan bedre betale sig end 1000 af gangen og der skal 

sammensættes en samarbejdskontrakt så vi kan beholde den 12% rabat som vi får da de er 

venner med Sean vurdere 5000 af hver valuta og 1-2000 visit kort til at dele ud  

 

Hjemmesiden beskrivelse med 3 weekend skal rettes til og der er problemer med opsætning af 

politiker og vedtægter 

 

Log-in på discord være opmærksomme på folk ikke strander i velkommen og tage fat i 

moderatorer at de skal tage fat i dem at de skal komme med rang anmodninger så folk selv gør 

det og de kan komme videre ind vi skal fortsat arbejde med de ny ankommende medlemmer om 

hvordan vi kan gøre det bedre og nemmere  

 
Jonatan fra Bifrost har tilbudt at skrive og finde fonde og køre kurser og være behjælpelig med 

forskellige ting og komme her op i person syntes vores koncept er fedt og vil gerne hjælpe os 

videre  

 

4. Økonomi og status på medlemmer (Fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 
Vi har pt 10 medlemmer 

3000 ind på medlemskaber  

10000 fra kultur starteren  

6-8000 fra kommunen  

5000 fra Bifrost (afventer behandling af ansøgninger) 

5. Arrangement overblik (Fast) 
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Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

Flytning af prologen til 29. Maj 

Flytte første spilgang til 23. Maj 

Intro og workshop den 18 april og noget opstart med ThyRF den 17 april   

 

Pr til første arrangement hvad gør vi: Facebook opslag der promovere den første 

spilgang skal planlægges på hjemmeside arbejdes dagen undersøge radio spots til pr og 

flyers der kan blive lagt i SFO’er.  

snakke med nogle skoler om vi kan få en flyer lagt op på forældrebestyrelsernes aula  

få ungdom skolen til at uddele vores materiale  

Sean tager kontakt til skoler og ungdomsskolen  

Rikke tager kontakt til radio og står for flyers  

 

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. 

 

- Jonatan Fra Bifrost er vildt interesseret og meget behjælpelig! 

- Vi har nået 10 medlemmer uden at bruge pr. 

- Mentor fra kulturstarteren bliver fedt! 

- Corona restriktionerne at blevet lembets så vi kan begynde at afholde arrangementer 

- Samarbejdet med banken køre på skinner.     
 

6. Status fra udvalg (Fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 
Sociale medier: anden milepæl skal bekend gøres på sociale medier 10 nye medlemmer 75 syntes 

godt om 77 følgere på Facebook og 21 er med på discord  

 

Skyggedalen Live: datoerne er blevet rykket og der skal laves en arbejdsdag med regel sættet 

snakke med kim om appen og Anders om karakter arket  

 

7. Status fra kommunen (Fast) 

Ansvarlig: Formanden 
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Vi venter på at få penge og hvis de ikke snart kommer er Jonatan klar til at tage kampen op med 

kommunen og for lokaler. 

 

8. 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. 
1 lukket punkt hvor der er blevet luftet en bekymring  

 

9. Næste møde (Fast) 

Mandag den 21. marts bestyrelsen møder fysisk hos Rikke og Tor kl. 18 og 

andre deltager via Discord kl. 20. 
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