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 DAGSORDEN FOR BESTYRLSESMØDE  

Torsdag d. 02. december 2021 kl. 20:00  

Fremmødte:  Rikke, Sean Sebastian, Mette  

Afbud fra bestyrelsen: 

Frederik  

 Øvrige fremmødte:  oli.Victor, Chris, ø,  

1. Formalia  
Ordstyrer:  Sean Sebastian  

Referent:  Mette  
  

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

•  Bestyrelsesarbejdes ”weekend” i december 29/30 (dato for GF bio mors til lokation?) 
• Julehygge – input? 18 dec. Muligheder for at leje Plantagehuset, et sports hus på mors 

eller et hus i Sennels dette skal undersøges. Der er stemning for julefrokost efter hygge 
dag. Skyggedalen giver gerne en sodavand og en øl. Det bliver nok mad fra Føtex    

• Samling af vores google drive mapper til et sted. Sean kigger på det  
   

OPGAVE STATUS   ANSVARLIG DEADLINE 

PR arrangementer Planlægges Sebastian/Rikke 30. december 

Afrapportering Nordea Fonden Øko 
gennemgang 

Sebastian/Rikke 30. december 

Afrapportering DUF initiativstøtte Øko 
gennemgang 

Sebastian/Rikke 30. december 

Guides Under 
udarbejdelse 

Rikke 30. december 
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Velkomst pakke Under 
udarbejdelse 

Rikke 30. december 

Købe kort printer og kort Undersøgelse Rikke 30. december 

Tak til vores samarbejdspartnere   Planlægges Sebastian 30. december 

Kørsels og refunderings seddel Under 
udarbejdelse   

Rikke  30. december 

Hjemmesiden Opdateres Rikke/Sebastian 30. januar 

Samarbejde med biblioteket I gang Sebastian 30. januar 

Sponsorat ansøgning Thy-Mors energi Ny ansøgning Sebastian 30. januar 

Fondsøgning Friluftsrådet Ny ansøgning  Sebastian 30. januar 

Afrapportering DUF Genstart Nordjylland Øko 
gennemgang 

Sebastian/Rikke 30. maj 

Kulturnatten mors   Afventer   Frederik 30. 
september 

Kulturnatten Thisted  Afventer   Frederik 30. 
september 

Medlemskort med chip Afventer App Rikke Ingen dato 

Indtalt regelsæt Afventer Frederik/Martine Ingen dato 

Poul Erik Bæk fonden   Afventer  Sebastian   Afventer  

Bio mors bookning om gf  afventer Sebastian 28. december  

 Samværspolitik skal ligges op  Afventer  Sebastian 28. december 

Forening let vi vil gerne ha vores navn på 
kvittering  

Afventer  Sebastian 28. december  

Beskrivelse af Bifrost på hjemmesiden  Afventer  alle 29-30 
december  

Lokale afsøgning? Sean spørg kommunen 
Rikke spørg de grønne pigespejdere og Mette 
tager fat i Kristian  
 

 Rikke, Sean, 
Mette 

30 december 

Lav en kontakt liste  Afventer  alle 29/30 
december  

Oprette en gruppe på face en til at tale i  afventer Rikke 30 december  

 



 

 

 

  

S kyggedalen 

  

Gærdet 6 , Nors 7700 Thisted    
bestyrelsen@skyggedalen.dk     

k www.Skyggedalen.d     
n www.facebook.com/skyggedale   

3. Nyt fra udvalg (Fast)  
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig  
  

Skyggedalen Live v. Sebastian & Frederik  

 Vi gælder os til at se hvad den nye sæson bringer og hvad den gamle har lært os  

Ø er blevet ny arrangør  
 

  

Sociale medier v. Mette & Rikke  

Instagram 51 følgere  

Facebook syntes godt om 102    følgere 112 

 

Discord med Rikke/Jan  

Kim er gået af som moderator og app udvikler   
  

4. Indkommen post og forslag/punkter (Fast)  
Ansvarlig: E-mail ansvarlig  
Fremlæggelse af arrangørernes beslutning angående næste års spil. 

• Rette sponsorater på hjemmesiden de er rettet  
• Samværspolitik er ikke lagt på hjemmesiden 
• Foreningslet (kvitteringer fra Bifrost på betaling)  
• Mangler beskrivelse af Bifrost på hjemmesiden 
• Lokaler – kan vi gøre mere eller gør vi nok? Sean spørger kommunen, Rikke spørger de 

grønne pigespejdere og Mette tager fat i Kristian  
• Lave en kontaktliste  
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5. Økonomi og status på medlemmer (Fast)  
Ansvarlig: Kassereren og i dennes fravær Formanden  

Vi har pt 29 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  
  
  

6. Arrangement overblik (Fast)  
Ansvarlig: Opgave ansvarlig  

• Julehygge den 18-19. december (Alle) 
• Generalforsamling:  januar dato kommer senere 
• Første spil den 19-20 februar  

 

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.  

Vi havde super lækkert mad og en fed stemning til sidste spil det gav en fed følelse med 

de forberedelser vi har lavet og det gav en fed fornemmelse at du var spæret inde selv 

efter vi er kommet ud af det første rum  

Fuck et fedt år mega stressende lærerigt og fucked år men det har været det mest 

awesome  

Og wow hvor er det fedt vi har fået 234 tusinde til vores projekt  
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Kæmpe klap salve til Jonathan for hans fantastiske hjælp  

Og en kæmpe ros til vores npc’ere der har været med til at gøre nogle af eventyrene 

mulige 

Og en kæmpe ros og tak til spillerne for at de har støtte op om spillet så vores lille projekt 

er blevet til noget  

Den nye bestyrelse i Thyrf har inviteret os til et samarbejdes møde efter januar  

 

8. Næste møde (Fast)  

 

Første torsdag i måneden kl. 20 - Næste møde er den 6. januar   

 

9. Eventuelt  
Hvis der til mødet er punkter der ikke passer ind under de i forvejen fastsatte punkter.  

 


