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 REFERAT AF BESTYRLSESMØDE 
Torsdag d. 05. august 2021 kl. 20:00 

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

Majgaard 

Afbud fra bestyrelsen: Ingen 

Øvrige fremmødte: Chris 

1. Formalia 

Ordstyrer: Sean Sebastian munk Nielsen  

Referent: Mette Østerby Slavensky  

 

2. Opgavelise og nyt fra bestyrelsen (Fast) 

Ansvarlig: Formand Sebastian 

 

Opsummering siden sidst: 

Der har manglet lidt plot da der var nogle døde perioder 

Tin manden sås mere som spiller end npc evt præsentation af ham som npc i stedet for 

spiller  

OPGAVE  STATUS  ANSVARLIG  DEADLINE  

Sponsorat ansøgning Thy-mors 

energi  

Afventer svar Sebastian  ingen 

Booking af lokationer Sjørring skole  I gang  Sebastian  25. August 

Samarbejde med biblioteket  Snarest muligt  Sebastian  01. August 

Samarbejde med skoler  i Thisted og 

omegn  

Snarest muligt  Sebastian  01. september 

Samarbejde med Ungdomsskolen  Snarest muligt  Sebastian  01. september 

Pr Arrangement på 
Nors/Hillerslevs/Øster skole 

I gang  Rikke 
/Sebastian  

01. september 

Guides  I gang  Sebastian/Rikke  01. September 

Medlemskort  Undersøger  Rikke/Sebastian  01. September 

Fondsøgning Friluftsrådet  Anden omgang  Sebastian  01. September 

Fondsøgning Nordea  Afrapportering Sebastian og 

Rikke  

30. Januar  

Velkomstpakke  I gang  Rikke  30. Januar 
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Hjemmesiden  Opdateres   Sebastian  30. Januar 

Fondsøgning DUF initiativstøtte  Afrapportering Sebastian  30. Januar 

DUF genstart af Nordjylland Afrapportering  Sebastian 1 juni 2022 

Poul erick bæk fonden  Undersøger  Sebastian  1. september  

Ø s mors halloween special  Intresseret  Frederk   1 sep  

Kørsels og refunderings sedl  I gang  Rikke 1 sep 

Dato for arbejds weekend duf støtte  I gang  alle 1 sep  

Billeder fra prolog  Undersøges  Sebastian   

Kulturnatten Thisted og mors  I gang  Frederik 
/Sebastian 

1 sep 

Sponser opdater /samarbejdes 
partner  

I gang  Sebastian  1 sep  

Takke dag til vores sammarbejds 
partnere  

  1 sep  

Støtte til boxit  I gang  Sean  1 sep  

 

3. Nyt fra udvalg (Fast) 

Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

 

Skyggedalen Live v. Sebastian & Frederik 

Telte og markhuse: vi kunne godt tænke os at alle har noget at sætte op i de forskellige 

klaner. Vi er ved at undersøge mulighederne.  

Mad: Vi skal til at spare i hvor meget mad mm vi køber. Vi er ved at skære ind til benet, 

men det kommer med tiden. 

 

Status fra sidst det gik rigtig godt på trods af udfordringer. Lokationen har givet os en 

hel dag i rabat. 

 

Isterning maskine til de lange scenarier forslag til overvejelse til næste år, i stedet for 

slushice. 
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Sociale medier v. Mette & Rikke 

41 på discord. 

106 følgere 

97 syntes godt om på Facebook 

Instagram 36 følgere vi følger 17 andre foreninger  

 

Vi er gode til at få ting slået op både før og efter begivenheder, men vi kan blive bedre. 

Vi skal passe på med stave fejl i opslagene evt lave en udkast line før det skal slåes op så 

det kan kigges igennem. 

Opslagene skal offentliggøres før kl 14 og efter kl 12 for at nå flest mulige mennesker  

 

Vi laver et opslag med Chris drage i denne uge før vi laver en reminder med campe  

 

Skyggedalen Camp v. Mette & Rikke 

Vi har laver et program og uddeler opgaver. 

Der er 900 mennesker der har set på den og 70 der interagere med opslaget. 

 

Vi skal opsætte en måde at folk kan tilmelde sig på vi vil prøve med en begivenhed hvor 

der står det er en føling og de skal stadig ind og tilmelde sig på forenings let det skal 

blive en prøve på om vi kan få fat i folk den vej i stedet for personlig udmelding.  

 

Sean kan ikke komme og hjælpe med opsætningen han kommer til aften efter arbejde.  

 

 

4. Indkommen post og forslag/punkter (Fast) 

Ansvarlig: E-mail ansvarlig 

Halloween event Ø’s mor den 22/10 lave stemning for udsatte unge 5/6 personer vi er 

interesseret vi vil gerne ha nogle flere oplysninger Frederik tager fat i Ø inden 1 sep. 

 

Planlægning for brug af de 100.000kr 

Vi laver en arbejdes weekend hvor medlemmerne er inviteret der vil være mad man skal 

betale for at spise med og hygge  

 

Drøftelse af budget og forklaring hertil: Sebastian vedhæfter budgettet da der ikke er 

flere fremmødte deltager. Se Bilag 1 sidst i referatet. 
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Drøftelse af ændring på om man får første gang gratis, eller medlemmer får 1 spilgang 

gratis. Sættes på generalforsamlingen (evt. at tage en ven med for medlemmer) 

 

Refundering af kørsel mm. Rikke laver en seddel til udfyldning hvis den ikke bliver det 

vil der ikke blive refunderet  

 

Billeder og hvordan de håndteres. Billedpolitik, og hvordan vi får billederne.  

Vi skal være mere ops på billeder til pr brug  

Skrives i politikken vi skal ha besked til hvert arrangement hvis man ikke ønskes 

fotograferet i det pågældende arrangement. Hvad forskellen på portræt og fælles er. I 

forholdt til offentlige rum.  

Prolog billeder Sebastian får dem skaffet. 

 

Kulturnatten Thisted + Mors  

Vi retter henvendelse til dem  

 

5. Økonomi og status på medlemmer (Fast) 

Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden 

Vi har pt 28 medlemmer 

8400kr fra medlemskaber  

10.000kr fra kultur starteren  

7.000kr fra kommunen  

22.000kr fra nordea fonden 

50.000kr fra DUF – initiativstøtten 

10.000kr fra Sparekassen Thy til opstart af foreningslivet. 

100.000kr fra DUF genstart af nordjylland 

vi skal oppe os på at få takket sponserne så hurtigt som muligt så vi ikke får bad blod  

6. Arrangement overblik (Fast) 

Ansvarlig: Opgave ansvarlig 

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

- Tredje spilgang 18. September i Tandrup (Frederik og Sebastian) 

- Esfroag den 16-19. oktober: søndag den 18 i 3. spil blok  

 

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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En spiller der ikke troede han kunne lig live elskede vores spil og vil gerne fortsat 

komme med ud  

 

Vi havde et vellykket weekendscenarie på trods af udfordringer. 

Vi har været i avisen igen. De tog fat i os. 

Vi har fået ros over vores arrangement i at lave vores egne ting. 

Vi fik kroen op og køre med en dags varsel og vi havde den fedeste kro. 

Vi havde en npc der ikke behøvede at være en bestemt person og vi kan sende folk afsted 

uden de overhovedet er der og kan hive personen ud af npcen så alle kan spille den og vi 

alle kan træde til og skifte ud os imellem som npcere. 

 

Vi har en awesome gruppe bag om kulisserne der vil hjælpe med kage og det vi ellers 

har brug for. 

 

Vi får brugt terningesystemet  

 

 

8. Status fra kommunen (Fast) 

Ansvarlig: Formanden 

Prikke til dem om støtte til en boxit indtil lokaler er fundet  

 

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. 

 

Et lukket punkt hvor der er blevet luftet en bekymring fra et medlem  

 

10. Næste møde (Fast) 

Første torsdag i måneden kl. 20 - Næste møde er den 2.  September 
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Bilag 1 
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