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REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Søndag d. 16. juni 2021 kl. 19:30 

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

Majgaard 

Afbud fra bestyrelsen: Ingen 

Øvrige fremmødte: Cris, Tor, Rasmus, Emilie og Oli 

1. Formalia 

Ordstyrer: Sean Sebastian Munk Nielsen  

Referent: Mette Østerby Slavensky  

 

2. Opgavelise og nyt fra bestyrelsen (Fast) 

Ansvarlig: Formand Sebastian 

 

Opsummering siden sidst: 

Vi har fået købt og oprette alle 3 foreningsmobiler. 

Vi har fået mobilepay 

Vi fik afslag fra Tryg fonden, vi prøver igen næste år. 

Grundet Bifrostpuljen har begrænsede midler, venter vi til næste år med at søge den. 

Fysisk PR materiale (Brochure/flyers/visitkort) er færdige og taget i brug. 

Vi er på facebook og instagram og vil ikke brede os mere i år. 

Der er lavet nye fond søgning til DUF – genåbning af Nordjylland 

Vi har haft møde med Jonathan fra Bifrost. 

OPGAVE  STATUS  ANSVARLIG  DEADLINE  

Bestyrelsestur til museum obscurum 
/Viborg museum fabeldyr  

Finde dato på chat  Sebastian  30. Juni 

Fondsøgning DUF – genåbning af 
Nordjylland 

Afventer  Sebastian 30. Juni 

Sponsorat ansøgning Thy-mors energi  Vi prøver igen Sebastian  30. Juni 

Kontakt til ThyRF hyttetur arrangører Opstart Frederik/Rikke 01. Juli 

DUF’s genstart af nordjylland pulje Ansøgning er sendt Sebastian 01. Juli 

Kontakt til ESFROAG team Opstart Frederik/Rikke 01. Juli 

Kontakt Thyrf om campen  Opstart Frederik og 
Rikke  

01. Juli  

Booking af lokationer Sjørring skole  Snarest muligt  Sebastian  01. August 
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Samarbejde med biblioteket  Snarest muligt  Sebastian  01. August 

Samarbejde med skoler  Snarest muligt  Sebastian  01. August 

Samarbejde med Ungdomsskolen  Snarest muligt  Sebastian  01. August 

Pr Arrangement på 
Nors/Hillerslevs/Øster skole 

I gang  Rikke /Sebastian  01. August 

Guides  I gang  Sebastian/Rikke  01. 
September 

Medlemskort  Undersøger  Rikke/Sebastian  01. 
September 

Fondsøgning Friluftsrådet  Venter svar Sebastian  01. 
September 

Fondsøgning Nordea  Afrapportering Sebastian og 

Rikke  

30. Januar

  

Velkomstpakke  I gang  Rikke  30. Januar 

Hjemmesiden  Opdateres   Sebastian  30. Januar 

Fondsøgning DUF initiativstøtte  Afrapportering Sebastian  30. Januar 

 

3. Nyt fra udvalg (Fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

 

Skyggedalen Live v. Sebastian & Frederik 

18 deltagere plus arrangører og npc = 28 i alt 

Vi har haft første spil og prologen vi havde fordoblet antal spillere i forhold til forventet. 

Regelsættet er lavet, skal dog finpudses  

Skyggebilleder af Tor, Rikke og Sebastian er færdige Liam, Nicolai og Conny er næsten 

færdige. 

Vi fik lavet en monster walk, selv med en som ikke er medlem. 

 

Sociale medier v. Mette & Rikke 

37 på discord. 

93 følgere 

90 syntes godt om på facebook 

 

Discord moderator  v. Kim & Jan 

Bestyrelsens håndtering af bla. Discord.  

(Vær forsigtige og lad moderaterene gøre deres arbejde) 
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4. Indkommen post og forslag/punkter (Fast) 

Ansvarlig: E-mail ansvarlig 

 

Opstart af foreninger ift corona /vi skal have opdateret vores corona regler. Opslag 14 

dage før arrangementet (Sebastian)  

Faste bestyrelsesmøde tider resten af året. /Den første torsdag i hver måned  

Et opslag om hvordan de oplever vores ingame bord og hvad vi kan gøre bedre (spørges 

når seasonen er afsluttet)  

 

5. Økonomi og status på medlemmer (Fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 

Vi har pt 25 medlemmer 

7500kr fra medlemskaber  

10.000kr fra kultur starteren  

7.000kr fra kommunen  

22.000kr fra nordea fonden 

50.000kr fra DUF – initiativstøtten 

 

MobilePay /490100 ikke til betaling af arrangementer, men til evt udlæg og lign. 

Vi er i gang med at købe ind til spillet/foreningen. 

Vi har ansøgt og fået 10.000 kr. af Sparekassen Thy til genopstart af foreningslivet. 

Lige ansøgt om 100.000kr af DUF til opstart af Nordjylland – er ved at undersøge om den 

kan forhøjes eller om der kan sendes mere end en ansøgning. 

 

6. Arrangement overblik (Fast) 

Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

 

- Skyggedalen ”Ud af huset – Eventyr walk” søndag d. 20. Juni (Sebastian & Frederik) 

- Anden spilgang: 42 timer i Tandrup d. 16-18. Juli (Frederik & Sebastian) 

- Camp den 20-22. August (Rikke & Mette) 

 

7. 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. 
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Første spilgang var fantastisk  

Prologen gik også fantastisk  

Tak til: 

Morten som kom og var monster til vores monster walk  

Tak til dem der har læst vores regelsæt igennem og kom med deres input  

Kim og Jan for deres forplejning til prologen  

Sebastian B og Simon for at tage hånd om kroen til første spil. 

NPC gruppen var f… fantastisk  

Awesome spillere og fantastiske kostumer  

Det er fedt discorden er så aktiv med godmorgen og godnat især tak til Emilie  

Jonathan du er awesome. Tak for din hjælp og din dejlige person og at du er til rådighed 

og derigennem også en stor tak til Bifrost  

Bente for den dejlige kage og Tor der lavede rugbrøds madder  

Godt klaret af prologen, at vi fik det til at passe med første spil  

Ros fra spillere:  

Let system og vi gjorde det godt med massere af hjælp  

Vi har taget os om dem der kommer og laver karakterer med dem. 

 

8. Status fra kommunen (Fast) 

Ansvarlig: Formanden 

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.  

 

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. 

 

10. Næste møde (Fast) 

Første torsdag i måneden kl. 20 - Næste møde er den 1.  juli. 
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