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 DAGSORDEN FOR BESTYRLSESMØDE  

Torsdag d. 09. september 2021 kl. 20:00  

Fremmødte:   

Afbud fra bestyrelsen:  

 Øvrige fremmødte:  cris, 

kristoffer Ø, Mertine, Nicolaj, 

Rasmus oi, Emil, Victor, 

1. Formalia  
Ordstyrer:  Sean Sebastian Munk Nielsen  

Referent:  Mette Østerby Slavensky  
  

2. Opgavelise og nyt fra bestyrelsen (Fast)  
Ansvarlig: Formand Sebastian  
  

Opsummering siden sidst:  

Campen er kørt af staben og det er gået meget godt vi var 13 deltagere  
   

OPGAVE   STATUS    ANSVARLIG   DEADLINE  

Sponsorat  ansøgning  Thy-mors 
energi   

Afventer svar  Sebastian   ingen  

Booking af lokationer Sjørring skole   I gang   Sebastian   1. okt. 

Samarbejde med biblioteket   Kontakt taget  Sebastian   01. aug.  

Samarbejde med skoler i Thisted og 
omegn   

Snarest muligt   Sebastian   01. okt. 
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Samarbejde med Ungdomsskolen   Ønsker ik 
samarbejde i 
øjeblikket udover 
pr  

Sebastian   01. sep.  

Pr Arrangement på  
Nors/Hillerslevs/Øster skole  

I gang   Rikke  
/Sebastian   

01.okt.   

Guides   I gang   Sebastian/Rikke   01. okt. 

Medlemskort   Undersøger   Rikke/Sebastian   01. okt. 

Fondsøgning Friluftsrådet   Afsendt og 
afventer svar   

Sebastian   Afventer svar  

Fondsøgning Nordea   Afrapportering  Sebastian og  
Rikke   

30. jan.    

Velkomstpakke   I gang   Rikke   30. jan.  

Hjemmesiden   Opdateres    Sebastian   30. jan.  

Fondsøgning DUF initiativstøtte   Afrapportering  Sebastian   30. jan.  

DUF genstart af Nordjylland  Afrapportering   Sebastian  1 jun. 2022  

   

  

Poul Erick bæk fonden   I gang    Sebastian   1. okt. 

Ø s mors halloween special   I gang  Frederik    1 okt.  

Kørsels og refunderings seddel   I gang   Rikke  1 okt.  

Dato for arbejdsweekend DUF støtte   I gang   alle  1 sep.   

Billeder fra prolog   Undersøges   Sebastian     

Kulturnatten mors   Undersøger andre 
muligheder   

Frederik 
/Sebastian  

1 sep.  
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Takke dag til vores samarbejdes 
partnere   

    1 sep.   

Støtte til boxit   De vil ikke give 
støtte til lagerplads  

Sean   1 sep.   

  

3. Nyt fra udvalg (Fast)  
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig  
  

Skyggedalen Live v. Sebastian & Frederik  
  
  

Sociale medier v. Mette & Rikke  

Insta 41 følgere  

Facebook syntes godt om 96    følgere 104 

  
Vi vil til at lave nogle automatiserede opdates i stedet for de bliver lidt forglemt  

 

4. Indkommen post og forslag/punkter (Fast)  
Ansvarlig: E-mail ansvarlig  

Ø’ har tilbudt sin nye lejlighed som lager for Skyggedalens ting. Fra den 1 okt. i garagen 

mere information senere  

  

 - Chat side på Facebook (Rikke)  så vi har en officiel side og en chat side hvor vores 

medlemmer kan chatte på en kombi af Facebook begivenheder og discorden kunne være et godt 

tiltag så folk bliver mindet om det på deres notifikationer hvos det bliver lavet skal vi lave 

retningslinjer til hvad der er hvor og med link til alt  
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Kommunikation ud ad til (Rikke) obs på at når vi skriver opslag skal det være med et 

informerende sprog og at vi får givet den rigtige information fra bestyrelsens side i stedet 

for personligt  

 

Thisted bibliotek vil gerne have et samarbejde op at køre. Møde om det senere.  

Spørgsmål til evner fra Rasmus mestrene tager det op da det er problemer i regelsættet  

Martine vil gerne hjælpe os med at få indtalt regelsættet så det er nemmere for de 

ordblinde hun vil gerne undersøge det mere  

Dagsordenen skal streames under mødet så alle kan følge med  

 

Martine samarbejde med Athens hjælpe deres nye bestyrelse på vej 23 sep. Kl. 16:20 har 

de generalforsamling de er mere fokuseret på bord rollespil Rikke og Sean vil gerne tage 

med ud til dem  

 

Cosplay fantasi dage af sagnlandet inspiration til om vi har cosplayere i området til at 

tage med på monster-walk mm  

 

E.S.F.O.R.G vi skal have lagt et scenarie op i dag  

  

Tarotkortene an kunne godt tænke sig hjælp med at få dem lavet med billeder hvem der 

skal være hvem konge dronning osv. Vi kan lave en chat kanal til at bruge det under 

vores debat gruppe  

 

5. Økonomi og status på medlemmer (Fast)  
Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden  

Vi har pt 28 medlemmer  

8400kr fra medlemskaber   
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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  
  
  

6. Arrangement overblik (Fast)  
Ansvarlig: Opgave ansvarlig  

- Tredje spilgang 17. September i Tandrup (Frederik og Sebastian)  

- E.S.F.R.O.A.G den 16-19. oktober: søndag den 18 i 3. spil blok   

- Fjerde spilgang 20-21. november (Frederik og Sebastian)  

  

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.  

 Festjyden syntes vi virker mega fede efter han har læst om os i avisen  

Sean er blevet stoppet på gaden som genkendt fra foreningen  

Det er mega fedt ø har tilbudt os noget lager  

Det er awesome der er så mange mødt op til bestyrelses mødet  

Vi havde nogle cool planer og missioner og historien om bukke brugserne var cool  

Vi havde en mega fed camp mini scenarierne var fede vi glæder os til at bygge mere på 

det  

Vi har nogle fede spillere de nye spillere blomstre op selv i nogle lidt mere mærkelige 

mini scenarier  
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8. Status fra kommunen (Fast)  

Ansvarlig: Formanden  
  

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 

10. Næste møde (Fast)  

Første torsdag i måneden kl. 20 - Næste møde er den 7.  Oktober  

  

  


