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 DAGSORDEN FOR BESTYRLSESMØDE  

Torsdag d. 07. september 2021 kl. 20:00  

Fremmødte:  alle i bestyrelsen og Viktor og Cris Nicolaj 

Afbud fra bestyrelsen:  

 Øvrige fremmødte:   

1. Formalia  
Ordstyrer:  Sean Sebastian  

Referent:  Mette Slavensky  
  

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

OPGAVE   STATUS    ANSVARLIG   DEADLINE  

Sponsorat  ansøgning  Thy-mors 
energi   

Afventer svar  Sebastian   ingen  

Booking af lokationer Sjørring skole   Vi har fået skolen Sebastian    

Samarbejde med biblioteket   Kontakt taget  Sebastian   30 januar   

Samarbejde med skoler  i Thisted og 
omegn   

Snarest muligt   Sebastian   30. januar 

Samarbejde med Ungdomsskolen   Ønsker ikke 
samarbejde i 
øjeblikket udover 
pr  

Sebastian   01. september  
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Pr Arrangement på  
Nors/Hillerslevs/Øster skole  

Udsat Rikke  
/Sebastian   

Udsat 

Guides   I gang   Sebastian/Rikke   30. januar 

Medlemskort   Undersøger   Rikke/Sebastian   30. januar 

Fondsøgning Friluftsrådet   Afsendt og 
afventer svar   

Sebastian   Afventer svar  

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  

DUF genstart af Nordjylland  Afrapportering   Sebastian  1 juni 2022  

   

  

Poul erick bæk fonden   Afventer  Sebastian   Afventer  

Kørsels og refunderings sedl   I gang   Rikke  30 januar  

Kulturnatten mors   Undersøger andre 
muligheder   

Frederik 
/Sebastian  

Næste år sep 

Kulturnatten Thisted  Undersøger andre 
muligheder   

Frederik 
/Sebastian  

Næste år sep 

Takke dag til vores samarbejds 
partnere   

    30 januar  

Ordblinde indtalelser af regelsættet    Afventer  
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3. Nyt fra udvalg (Fast)  
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig  
  

Skyggedalen Live v. Sebastian & Frederik  
  
  

Sociale medier v. Mette & Rikke  

Instagram 49 følgere  

Facebook syntes godt om 96    følgere 104 

  

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

Planlægning af næste år 

Forslag ligges til arrangørgruppen  

December og januar holdes uden spil så alt kan planlægges og props kan laves og 

planlægges og der vil så fremadrettet være spil i hver måned til november  

Ændring af januar spilgang og generalforsamling 

 

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  
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6. Arrangement overblik (Fast)  
Ansvarlig: Opgave ansvarlig  

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

- Julehygge den 18-19. december (Alle) 

- Generalforsamling januar dato kommer senere 

  

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 har fået Sjørring skole  

ESFROAG scenariet gik godt og virkede til at hygge sig og har vist interesse for at komme 

med ud senere. 

 

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.  
  

10. Næste møde (Fast)  

Første torsdag i måneden kl. 20 - Næste møde er den 4.  november 

  

  


