The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING 2018
Du indkaldes hermed til TRoA’s Ordinære Generalforsamling
Lørdag d. 24. februar 2018 kl. 10:00 på Godthåbsgade 8A

DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent og referent.

2. Valg af stemmeudvalg (3 personer)
3. Afstemning om forretningsorden.
Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A.
4. Bestyrelsens og udvalgenes beretning fremlægges til godkendelse. Udvalgenes beretninger
gennemgåes kun i det omfang, at generalforsamlingen har spørgsmål til disse.
Beretninger er vedlagt i Bilag B.
5.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskab er vedlagt i bilag C.

6. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Bestyrelsen forslag til budget er vedlagt i Bilag C.
Øvrige indkomne forslag til budget er vedlagt i Bilag D.
Forslag til kontingent er vedlagt i Bilag D.
7.

Indkomne forslag
Indkomne forslag er vedlagt i Bilag D.

8. Valg af formand (1) og kasserer (1)
Nadia Schyberg Holland genopstiller som formand
Christine M. Christensen genopstiller som kasserer
9.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3) og suppleanter (2)
Kåre Torndahl Kjær genopstiller
Morten Baagøe genopstiller
Erik Støvring Preussler genopstiller
Christian Nørgaard genopstiller (pt. suppleant)
Søren Parbæk genopstiller (pt. suppleant)

10. Valg af kasserersuppleant (1) (med forbehold for det vedtægtsændringsforslag der nedlægger denne

post)
11. Valg af intern revisor (1)
12. Valg af Bifrost repræsentanter (2)
13. Bestyrelsen takker
14. Eventuelt
Under generalforsamlingen vil foreningen være vært for lidt let mad og drikke.
Vi glæder os meget til at se dig til Generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA.

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER
1.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet der er til
debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. Desuden kan dirigenten
udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke overholdes.
1.2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. Dog
tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles
taleret af dirigenter udenfor talerækken og tilsvarende kan dirigenterne give kort taletid til folk der
har opklarende svar på spørgsmål.
1.3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangsindlæg og et minut for videre indlæg.
Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid.
1.4. Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning.
1.5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden der
ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er på
valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse ,
almindeligt suppleringsvalg.
1.6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt tidspunkt
under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet.
Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal og
bliver der afgivet et mistillidsvotum foretages der suppleringsvalg. I dette kan genvalg ikke finde
sted.
1.7. Mobiltelefoner skal være indstillet til lydløs.
1.8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes
generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny indenfor en måned.

2. AFSTEMNING
2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det næstmest yderliggående osv. indtil alle forslag er faldet eller et forslag er vedtaget. Det er dirigenten der
bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er, og dermed rækkefølgen afstemningen skal
foregå i.
2.2. Det er kun det antal stemmer der er til stede i salen på afstemningstidspunktet der er relevante i
forhold til om et givent forslag bliver vedtaget eller forkastet eller hvem der bliver valgt til
tillidsposter. Det er op til stemmeudvalget at vurdere hvornår det er påkrævet at genoptælle
stemmerne. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt.
2.3. For forslag noteres stemmetal i referatet. Således skal forslag altid bringes til afstemning for at få
stemmetal noteret.
2.4. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet.
2.5. Ved personvalg og andre afstemninger, hvor stemmelighed medfører, at ingen afgørelse er truffet,
træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de, med samme stemmetal. Bemærk at for forslag vil
dette aldrig være påkrævet, da stemmetalet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf.
vedtægterne.
2

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

3. FORSLAG OG BUDGET
3.1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er
derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt
de stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er
det overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale et om et ændringsforslag eller en nyt forslag.
3.2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og
disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det opfordres
dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden
det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. Ethvert forslag behøver kun
at beskrive de budgetpunkter det berører, og den financielle justering der skal foretages samt
beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører.
3.3. Såfremt flere forslag berører de samme budgetpunkter, de ikke kan forenes og forslagsstillerne
ønsker at vedholde punkterne stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er
det dirigenten der afgører stemmerækkefølgen. Når der er stemt om alle budgetforslag stemmes der
om det samlede budget.
3.4. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”.

4. PERSONVALG
4.1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.
4.2. Ved personvalg må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger to minutter i
varighed. Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring
dennes kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden tilstræbes ikke overstige fem
minutter per opstillet.
4.3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia. Ved opstilling in absentia må et andet medlem
af generalforsamlingen holde motivationstale for den opstillede efter bedste evne.
4.4. Ved personvalg har alle stemmeberettigede ret til at stemme på halvt så mange kandidater, som der
er pladser. Der rundes op til nærmeste hele antal stemmer. Man behøver ikke at bruge alle sine
stemmer, og man kan ikke stemme på den samme person mere end en gang til en given afstemning.
4.5. Personvalg vil altid være skriftlige, hvis der er kampvalg eller hvis rækkefølgen af de valgte er
relevant (som ved suppleanter).
4.6. Det er muligt, under valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til en
post som suppleant.
4.7. Ved suppleantvalg hvor der vælges mere end en suppleant afgøres rækkefølgen af stemmetal.
4.8. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der
begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning,
eksempelvis suppleantvalg, idet stemmetalet afgører rækkefølgen.
4.9. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages
mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal.
Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er
yderligere mistillidsbegæringer.
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BILAG B: BERETNINGER
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING
Skrevet af Nadia Schyberg Holland
Så er det endnu engang tid til TRoAs generalforsamling og dette giver os altid en mulighed for at se tilbage på
året der gik. 2017 var endnu engang et år med masser af aktivitet i vores forening, både gamle og nye. Mange
af vores vante aktiviteter har kørt året igennem som altid, med hjælp fra den hær af frivillige ildsjæle som
TRoA er så umådeligt heldige at råde over. Og selv om nogle udvalg møder udfordringer i form af faldende
deltager antal, er det godt at se udvalgene forsætte med kampgejst og viljestyrke for det de brænder for. Her
skal særlig nævnes Sidste Søndags udvalget som i mange år har fyldt meget i TRoA men som i de sidste par år
har oplevet et fald i deltager antal. Dette har man dog på ingen måde kunnet mærke på udvalget, som
forsætter efter en omstrukturering i foråret, og er fulde af ideer og gåpåmod, som nok skal give gode
resultater i de kommende år. I 2017 så vi også at særligt Tabletop og Magic har været i fremgang og det er
skønt se vore lokaler danne ramme for disse aktiviteter. Ofte kan man komme en hvilken som helst dag i
ugen og se folk side og spille Magic eller der vil være 2 til 3 Tabletop kampe i gang. 2017 var også året hvor
brætspil fik sit eget udvalg. Baggrunden var den stigende tiltvækst af Magic spillere som gerne ville engagere
sig i udvalgs arbejde omkring Magic, men som ikke havde den store interesse i brætspil generelt, og fra
arrangørene af TRoAs brætspils Cafe var der også et ønske om at blive et selvstændigt udvalg, så med
opdelingen af Fraktion Pap og Brætspils udvalget, blev alle parter tilfredse.
Af nye tiltag har 2017 også budt på opstarten af en ny Vampire live kampagne som har formodet at lokke
både nye og erfarne spillere med. Tak til Jens Krarup, Pernille Madsen og Anders Sneftrup for at komme til
bestyrelsen med jeres vision. Vi ser frem til at følge kampagnens udvikling i det nye år. Derudover er
Xenoglosia genopstået fra asken i form af TRoA News, hvis formål er at informere TRoAs medlemmer om
alle ting der foregår i foreningen. Tak til Thomas Aagaard for det store arbejde der ligger bag udgivelsen af
TRoA News måned efter måned. Som noget nyt har TRoA også valgt at man som medlem kan medbringe en
gæst i foreningens lokaler med betaling. Dette tiltag blev til på bagrund af et ønske fra vores medlemmer
side, og bestyrelsen valgte derfor at indkalde til et åbent møde hvor sådan et tiltag kunne diskuteres. Mødet
var en stor succes og bestyrelsen håber på at vi i fremtiden vil kunne bruge lignende model til at involvere
vores medlemmer på demokratisk vis. Til slut skal nævnes at vi i 2017 afprøver et nyt tiltag med betalte
Facebook reklamer i håb om at udbrede kendskabet til vores forening. Tak til Morten Baagøe for at være
drivkraften bag dette initiativ.
2017 var også et år hvor vi lagde vægt på at gøre det lettere og lækrere at være medlemmer af TRoA. Vi fik for
første gang en opvaskemaskine, og til trods for skepsis fra flere i bestyrelsen (Særligt jeg selv som formand og
rengørings ansvarlig) fungere dette upåklageligt og vores køkken har i 2017 været renere end nogen sinde.
Derudover har vi også investeret i en ny kaffemaskine så vore medlemmer kan få deres koffein fiks. Der er
blevet afholdt Valg Aften til kommunevalget som var åben for alle, og som forhåbentlig vil starten en
tradition for kommende valg i TRoA. Vores kælderetage er også løbende blevet forbedret med både nye
lamper, en omgang maling og nye større klubskabe. Arbejdet med disse forbedringer vil forsætte i det nye år,
hvor der bl.a. vil blive opsat internet. Som noget nyt har bestyrelsen lavet et tiltag hvor vi takker medlemmer
som har gjort en ekstra indsats for TRoA. Vi har i de sidste par år haft mange frivillige som på den ene eller
anden måde har gjort noget for TRoA som kræver anerkendelse eller ros, og som også gerne skulle virke
motiverende for den enkelte. Vi i bestyrelse håber også at dette tiltag vil vise den brede medlemsskare hvilke
fantastiske mennesker der findes i vores dejlige forening!
2017 har også makeret sig ved at være et år hvor TRoA og dens medlemmer i de grad kom ud og markerede
sig uden for foreningens rammer. Uffe V. Jensen var i April til Forenings aften i Gigantium afholdt af Aalborg
kommune, hvor han fortalte om TRoAs struktur som forening og vores inddragelse af medlemmerne i
foreningens virke. TRoA har også være ude til forskellige arrangementer i kommunen bl.a. var en gruppe
med til Aalborg Karnevals Internationale Parade og Børnekarneval. Vi havde nogle frivillige afsted som
hjælpere til DGI stævne i sommer og Ungdoms Udvalget havde et samarbejde med Aalborg Biblioteket, hvor
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de lavede et rollespil som kørte i efteråret. Det forgangne år har også indehold flere fællesture arrangeret af
TRoAs medlemmer til bl.a. Forum 2017 og Orkerne Kommers arrangør kursus og sommerskole. Disse ture
har været en fantastik mulighed for at komme tættere på hinanden og vise os for omverden som én samlet
forening. Tak til Astrid Budolfsen som har været primus motor på flere af disse.
Her tilslut skal de også nævnes at TRoA i 2017 har formodet at komme på det politiske landkort, ihvertfald
lokalt. Christian Nørgaard er blevet valgt ind folkeoplysningsudvalget i Aalborg kommune, som bl.a.
bestemmer over, hvordan de penge som skal gå til folkeoplysende arbejde bliver fordelt mellem kommunens
foreninger og aftenskoler. Stor tillykke med valget og tak skal lyde til Christian Nørgaard, vi i bestyrelsen er
spændte på hvad der vil komme af dette i det kommende år. Derudover har TRoA også fået en repræsentant
ind i friluftsrådet (undertegnede) som er en interesseorganisation for foreninger der på den ene eller anden
måde benytter naturen i deres virker.
Jeg vil nu afslutte denne beretning for TRoAs bestyrelsen, med at takke alle jer medlemmer af vores
vidunderlige forening! Uden jer var der intet at berette om, og selv om den i år er lang, er det mit håb at I alle
forsætter jeres fantastiske arbejde i 2018, så jeg forhåbentlig til næste år kan skrive en endnu længere
beretning.

AIRSOFT
Skrevet af Morten Baagøe
2017 var året hvor der skete noget stort. Vi afviklede vores hidtil største spil til dato. Ballade i Brikby var et
samarbejde med en anden gruppe i Aalborg SNAG, som også har lavet airsoft i mange år. De ca. 180 spillere
gjorde det ikke bare til det største arrangement vi har lavet men også det største af sin art i Danmark. Og med
den tilbagemelding vi har fået fra vores spillere er det nok ikke sidste gang vi laver det. Vi fik også afholdt
endnu et spil i rørdal, Kampen over klisterkanalen, som også var en succes. Vi forventer at 2018 byder på
mere i denne retning.
På vores bane i Veggerby går det stille og roligt fremad. Vi lå i gennemsnit på lidt over 20 spillere i 2017
hvilket er flere end 2016 så det går fremad. Vores PR tiltag på bl.a. facebook i slutningen af året ser ud til at
virke og vi har set en fremgang i deltagere over de sidste spilgange i 2017-18. Alt i alt var 2017 et godt år for
TRoA Airsoft og vi forventer at 2018 fortsætter i de spor vi har lagt i 2017.

BRÆTSPILSUDVALGET
Skrevet af Niels Christian Trude Christensen

ÅRETS GANG
Vi er rundet de to år, havde jubilæum i oktober. Det er stadig et godt besøgt arrangement, hvor vi generelt
ligger på 15 + deltagere pr. gang. Med en bred vifte af spillede spil. Både nye og gamle. Vi spiller ofte nye spil
som klubben har indkøbt eller som event deltagere tager med. Der er en solid kerne af faste spillere med flere
andre som kommer engang imellem. Om sommeren griller vi ofte, især disse events er ganske velbesøgte
med mange der kommer til grillning, og hænger ud og hygger.
Mange af vores deltagere er medlemmer af foreningen, med en – to ikke medlemmer pr. gang. Der er lidt
gratis snacks og kaffe hver gang, til grill leverer vi kul og dyppelse, plus lidt salat, til jul serverer vi ofte
æbleskiver.

NYKONSTITUERING
I oktober 17, ændrede vi struktur og tog flere med ind i styregruppen. For nuværende består udvalget af Niels
Chr. T. Christensen, Christian Nørgaard, Søren Thorup, Jakob Bavnshøj og Ernst Jensen. Med en forholdsvis
flad struktur.
Der blev ved oktober mødet indført en ny måde at indkøbe brætspil på, hvor indkøb bliver aftalt i plenum af
brugerne, over facebook siden.
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FESTUDVALGET
Skrevet af Kathrine Refsgaard
2017 blev et år hvor der skete meget med festudvalget. Jacob og Johanne trådte ud af udvalget i februar og i
stedet kom Dorthe Larsen til, som tidligere har været en del af festudvalget, planen er at Dorthe i 2018
overtager pladsen som formand for udvalget, og jeg vil selv trække ud efter 2 vanvittige år på posten.
I løbet af året er der yderligere kommet udvalgsmedlemmer til og udvalget består nu yderligere af Jeanett
Greve, Charlotte Andersen og Søs Munk. Det har været et hyggeligt år, hvor meget af tiden er gået med at vi i
fællesskab har lært os at holde festerne. Årets 5 fester har været velbesøgt og stemningen høj, og hver fest har
vi betragtet som succesfuld. Med så mange nye kræfter i udvalget er der højt humør og stemning for at
udvikle nye ideer og der er allerede en del i støbeskeen for det kommende år hvor der blandt andet vil blive
gjort mere i konkurrencer og andet sjov.

FRAKTION PAP
Skrevet af Uffe V. Jensen
Fraktion pap har gennem de sidste mange år stået for at afholde Magic og brætspils arrangementer.
Aktiviteten er øget betydeligt, både for Magic, men også i forhold til brætspilsarrangementer.
Dette har medført at der er kommet flere kræfter til udvalget og medført en opdeling af ansvaret for
aktiviteterne. Derfor vil denne beretning primært omhandle Magic, idet at de brætspilsansvarlig vil komme
med deres egen beretning.
Magic har præsteret et pænt overskud i år hvilket til dels skyldes en ihærdig indsats fra en håndfuld frivillige,
til dels et vakuum efterladt i Magic miljøet, da Dragons Lair Aalborg lukkede. Dette medførte et mindre boom
af medlemmer og deltagere til vores ugentlige arrangementer.
Dette boost i deltagere og medlemmer forventes at svinde en smule da der er åbnet en ny spilbutik, som vi
ønsker alt mulig held og lykke, således at vi fremover forhåbentligt har en forankret nørd-butik i nærmiljøet.
Det vil være naturligt hvis en del af vores deltagere i år 2017 i stedet for vælger en billigere løsning i centrum,
men vi regner ikke med at Magic på nogen måde ophører som aktivitet i TRoA.
Der skal lyde en stor tak og ros til de mange frivillige der giver en hånd med o sørger for at vores aktiviteter
holder en høj standard.
En stor tak til:
•

Tobias Leth

•

Mads Rasmussen

•

Kasper Halkjær

•

Daniel Johnsen

•

Martin Thygesen

•

Jacob Hauch

IT-UDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
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Jeg har flere gange i tidligere beretninger skrevet, at IT-udvalget er det mindste udvalg med kun et medlem.
Det er ikke tilfældet længere. IT-udvalget har taget en del af ansvaret i forhold til koordinering og
information på facebook ind under sig og her dermed optaget to nye medlemmer – Morten Baagøe og Astrid
Budolfsen. Det betyder vi nu også har en udvalgsemail – itudvalg@troa.dk.
Det ændrer dog ikke ved, at IT-udvalget er et serviceorgan og vi er her for at tilbyde ydelser for de øvrige
aktiviteter i TRoA: Hjemmeside, tilmelding, spørgeskema, debatforum, maillister – hvad du end har brug for
i den retning vil vi gerne hjælpe med. Vi har centraliseret dette både for at I som frivillige ikke behøver at
bruge en masse kræfter på at lave den slags men også for at spare penge for foreningen.
I årets løb er der ikke sket det helt vilde – det meste har været driftsorienteret. Vi har skiftet system til
tilmeldinger til et system der er noget billigere og indtil videre fungerer fint for os.
Flere har gennem tidens løb kommenteret, at designet på troa.dk er lidt kedeligt og gammeldags. Det er vi
som sådan ikke uenige i, men design er ikke vores stærkeste side. Hvis der er nogen derude der har lyst til at
lave et andet design er vi interesserede. Vi har nogle ret stringente krav til teknologivalg (vi vil gerne blive på
wordpress) men derudover er vi ret åbne. Så hvis det er noget du tænker du måske kan bidrage til så hører vi
gerne fra dig.

KIOSKUDVALGET
Skrevet af Karsten Rasmussen
Året 2017 har på økonomisk vis været et positivt år. Set på den måde, at Vi har lavet det største overskud
siden 2013.
Som del i en løbende forbedring af inventaret i Caféen, og har Vi i 2017 anskaffet en display-reol til at
indeholde hovedparten af vores chokolade og chips, således, at Caféen kan virke mere indbydende.
Vi tilstræber hele tiden, at tilpasse vores sortiment til medlemmers forespørgsler og ønsker, samtidig med, at
Vi forsøger, at begrænse vores lager.
Der er i løbet af 2017 lavet en udvidelse af vores vare-sortiment med blandt andet:
Fazermint- og Dumle-barer, Marabou plade-chokolade, Faxe Kondi Booster Free, m.m., ligesom Loctite
superlim, lasermarkører, figur-baser, og målebånd (cm/inches) er blevet en fast del af de varer, som Vi
udbyder fra Caféen.
I den forbindelse skal Vi gøre vore medlemmer opmærksom på, at grunden til prisstigningen på Hariboposer ligger i, at Vi er gået fra 57 g poser til 80 g poser, da udvalget, der kan bestilles hjem af de små, stedse
svinder. Vi har i stedet besluttet, at holde os til Haribo Mix-blandingerne, og afprøve andre alternativer i
forhold til vingummi og lakrids.
Det har været positivt, at se rigtig mange bakke op om arbejdet i Caféen – DESVÆRRE – er det ikke alle, der
er lige gode til, at få stemt kassen af ved åbning og lukning. Hvorfor Vi (Parbæk og jeg) gerne vil opfordre til,
at man laver en kasse-afstemning, når man lukker op i Caféen. Dette gør det også nemmere for vores
kasserer og sekretær, at lede efter fejl, når der er et begrænset tidsrum, at lede i.
For 2018 er Vi i gang med, at få anskaffet nogle display-reoler/glasmontre til de øvrige varer, som terninger,
bøger, Magic, således, at disse også kan komme til at tage sig godt ud. Vi arbejder i den forbindelse også på,
at få lavet en anden og bedre udnyttelse af vores vinduesparti.
Der i begyndelsen af 2018 ultimo januar/primo februar blive afholdt genopfrisknings-kursus for alle vore
Café-vagter – således – at alle kan være godt rustet til det nye år.
TAK til alle Jer, der hjælper og bistår i arbejdet med Caféen – IKKE mindst de medlemmer, der har meldt
sig, som Café-vagter.
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Café-udvalget består af: Søren Parbæk og Karsten Rasmussen, samt foreningens valgte kasserer.

PENDRAGONS ÆRE
Skrevet af Erik Støvring
Ikke indgivet.

PROJEKT: X-WING
Skrevet af Karsten Rasmussen
Vi er glade for, og stolte over, at kunne meddele, at året 2017 har været et positivt år for foreningens TRoAs Projekt: X-wing.
Fra maj måned 2017 begyndte Vi at anvende de officielle kvartårlige turneringspakker (Q1-4), der i Danmark
distribueres fra Enigma, en del af Fantasy Flight Games – Organised Play.
Dette betød også, at Vi i juni 2017 kunne afholde TRoAs første officielle STORE CHAMPIONSHIP.
Udvalget har i 2017 afholdt de planlagte 12 åbne X-wing turneringer fordelt på:
•

4x Escalation Tournament (60 – 90 – 120 – 150)

JAN – APR – JUL - OKT

•

4x Stay On Target – Quarterly (100 points Swiss; Q1 til Q4)

FEB – MAJ – AUG - NOV

•

2x Squadron Leader Tournament (restricted 100 points Swiss)

MAR - SEP

•

1x STORE CHAMPIONSHIP

JUN

•

1x TRoAs X-Wing – CHRISTMAS BASH SPECIAL

DEC

Deltagerantallet i 2017 lå fordelt således:
JAN (16) – FEB (8) – MAR (14) – APR (9) – MAJ (3) – JUNI (14) – JUL (9) – AUG (8) – SEP (11) – OKT (6)
– NOV (9) – DEC (3)
Det lave antal i maj skyldtes, at det lå samme dag, som Aalborg Karneval. I december lå arrangementet dagen
før nytårsaften.
Vi har i 2017 afholdt workshops, hvor Vi spiltestede forskellige alternative måder, at få sjov ud af vores hobby
på - Særreglerne findes under arrangementet på TRoAs hjemmeside.
Der er for året 2018 planlagt et lignende antal arrangementer.
Arrangementerne er placeret på den sidste lørdag i hver måned for at give fortløbende kontinuitet, og basis
for, at kunne koordinere vore aktiviteter med andre dele af Danmark, der arrangerer under Organised Play.
Det skal nævnes, at Vi i det kommende år, afholder vores arrangement i februar 2018 om søndagen, for at
give plads til TRoAs ordinære generalforsamling om lørdagen.
Et ønske for 2018 er, at se flere deltagende medlemmer fra egen forening, og dermed danne større basis for
at udvide vore aktiviteter – Så det er primært, der, at vores indsats vil blive fokuseret i det kommende år.
Et andet er, at etablere Os i samarbejde med de lokale butikker, således, at Vi kan være med til at afholde
Regionals i Aalborg i 2018/2019.
STOR TAK – til alle, der har bakket op om arrangementerne: Deltagere – Hjælpere - Sponsorer - og ikke
mindst foreningens bestyrelse.
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Udvalget består af: Charlotte Hejlesen-Schacht, Michael Hejlesen-Schacht, Thomas Thorsen og Karsten
Rasmussen.

SIDSTE SØNDAG
Skrevet af Jakob Kannegaard
Sidste søndag skiftede store dele af sin arrangør gruppe ud midt i året. derfor er denne beretning mest tænkt
til den sidste halvdel af 2017. Så vi startede vores nye gruppe med samle nye kræfter og nye arrangører,
hvilket er gået godt. vi er stadig igang med dette punkt.
Vi har arbejdet meget på at finde vores eget tempo vi afholder ca. 1 møde hver måned og vi afholder stadig en
spilgang om måneden. med et deltagerantal på ca. 74 i gennemsnit.
Vi har arbejdet meget på at stabilitet i gruppen og i den kvalitet vi ligger i vores arrangementer hvilket vi vil
blive ved med. hvilket jeg som hovedarrangør vil mene er lykkes. vi har nu en lille men stabil gruppe. Og vi
har arbejdet på at standardiseret hvordan vi udbygger vores gruppen så vi kan beholde den gode og
forholdsvis produktive stemning vi har i arrangørgruppen.
Vi har også forsøgt at åbne flere kommunikationsveje mellem os som arrangører og vores deltagere hvilket
blandt andet vil sige at vi nu har et spørgeskema hver måned. selvom det er nyt så får vi en del
tilbagemeldinger derigennem hvilket er dejligt.
Vores plot arbejder derudaf og får støtte fra ildsjæle i miljøet uden for arrangørgruppen hvilket er helt
fantastisk og vi vil blive ved med at skabe spændende historier ude i skoven.
Men der er også ting som vi stadig skal blive bedre til. Helt konkret vil vi gerne gøre mere for vores PR. Vi vil
gerne nå flere på facebook og blive mere kendt blandt ikke-nørder, så vi kan erhverve nye deltager i alle
aldersgrupper.
Vi kunne også blive bedre til at lægge budgetter på sigt. I første omgang har vi modtaget hjælp fra bestyrelsen
til at ligge vores 2018 budget.
Vi har afholdt vores arrangementer uden at bruge for mange penge og vil fortsætte i dette spor igen i 2018.

SOMMERLEJR
Skrevet af Jacob Hansen
2017 bød igen på Nordeuropas fedeste lejr, med TRoA i øksedal-lejrens hytte lidt vest for Nibe. Hytten har vi
benyttet de sidste mange år og planlægger også fremadrettet at blive i hytten, da den dækker stort set alle
behov vi har for lejrens afholdelse. Eneste problem med hytten, skulle være at vi faktisk er blevet for store til
det antal af pladser hytten har, men så længe vi kun er ”lidt” for mange, tænker vi at hytten stadig er vores
bedste valg. Hytten er i øvrigt også booked fremadrettet.
Mht. udvalgets arbejde er der, som altid, ikke meget at fortælle da størstedelen af arbejdet ligger 1-2 uger før
afholdelsen. Man kunne argumentere for at meget arbejde kunne spredes ud over året, men det er ganske
simpelt ikke muligt at få planlagt møder med udvalgets medlemmer, således at man kunne mødes og aftale
arbejdsopgaver for hver enkelt, derfor sker det hele ret komprimeret de få uger før selve lejren. Det kan
tilføjes at langt de fleste af udvalgets medlemmer har afholdt lejren over de sidste 10-15 år i streg, så meget
arbejde sker ”per automatik” da alle ved hvad de skal have styr på før det hele løber af stablen.
Som jeg delvis nævner ovenfor er planen for 2018 ikke mærkbar anderledes end hidtil. Vi evaluerer året lejr
efter afholdelse og retter til, hvor det er nødvendigt.
Ses på lejren!
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TABLETOP-UDVALGET
Skrevet af Thomas Madsen
Vi har igen haft et aktivt år, med masser af aktiviteter.
Vi har fået startet op på turneringer i Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Malifaux og 9th age. Samt et
figurmarked, hvor både medlemmer og ikke medlemmer kan komme og sælge deres modeller. Som en bonus
har vi indkøbt spilmåtter til forskellige spil, som gør det federe at spille på.
Figurspil i foreningen er ved at være så populært at vi ikke længere har kunne holde os til torsdagen men har
taget onsdagen og tirsdagen i brug for at der er plads til alle.

UNGDOMSUDVALG
Skrevet af Erik Støvring
Ikke indgivet.

VINTERLEJR
Skrevet af Bo Karlsen
Vinterlejr 2017 var for arrangementet et fantastisk år. Vi havde for første år fuldt booket og endda dagsgæster
oven i. Der blev budt på superlækker mad fra morgen til nat og bordene var altid aktive af folk der spillede
brætspil, figur spil, magic eller bare hyggede sig, også poolen var fyldt meget - så meget at vi fik en ekstra
regning på vores forbrug af vand.
Vi vil gerne fra udvalget sige pænt tak til Yvonne Hagbard og Jakob Hansen der begge valgte og træde ud af
udvalget. Udvalget består derfor i 2018 kun af Uffe Jensen og Bo Karlsen, men vi ser allerede frem til et
forventeligt endnu bedre event end 2017 ud fra at vi allerede har udsolgt i start januar og en større skare af
folk der har valgt og hjælpe os med og gøre eventet endnu bedre end sidste år.
Der var et lille overskud på arrangementet i 2017 som vi synes er ganske fint.
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER
KASSERERENS BEREGNING
Skrevet af Christine M. Christensen
2017 blev året hvor jeg tiltrådte som kasserer efter Søren Parbæk har siddet på posten og gjort et stort stykke
arbejde i mange år. Det har været præget af at jeg har skulle lære systemer og procedurer at kende, hvorfor
der i starten også var lidt stilstand i udvikling. Dette er vi kommet godt igennem og selvom der stadig er ting
jeg ikke er helt fortrolig med har jeg min tro støtte og sekretær Bo Karlsen, som altid står klar til at hjælpe.
Der skal lyde en stor tak til Bo Karlsen for at være overbærende når jeg stiller dumme spørgsmål.
Til trods for at vi havde budgetteret med et underskud på knap 20.000 kr., er det lykkedes os at få et
overskud på lidt over 20.000 kr. En stor del af dette er at Fraktion Pap har formået at lokke mange magic
spillere til TRoA efter Dragons lair lukkede.
Vi har set et fald i vores aktivitetstilskud fra kommunen, da vi har færre junior medlemmer end tidligere, som
er dem der giver klart flest aktivitetskroner. Til gengæld har vi fået væsentlig flere seniorer, som dog ikke
giver aktivitetskroner.
Der er blevet investeret i en del nyt værktøj til værkstedet, samtidig med at bestyrelsen har valgt at prioriterer
at vedligeholde vores telte.
Vores cafes over/underskud har været meget svingende gennem året. Dette især fordi de er blevet påvirket af
Magics indkøb. Vi har fået skilt de 2 varelagre op, så vi bedre kan følge udviklingen af dem begge.
En konto, hvor pengene fra NETS kommer ind ved betaling af dankort/visa, havde et større beløb hængende,
som kun kunne have tilhørsforhold til vores dankort automat og dermed cafeen. Det blev derfor besluttet at
føre pengene ind på kassedifferencekontoen, så denne endte i overskud. I skrivende stund bliver der arbejdet
på en ny oplæring af vores cafevagter, da der indimellem sker nogle fejl, vi gerne ville undgå.
Vi har haft ekstraordinære indtægter noget større end ventet, da vi havde sat knap 11.000 kr. for meget af til
lokaleregnskabet for 2016.
Tak for et godt første år.
Nedenunder kan en medlemsfordelingen for 2016 og 2017 ses, samt hvordan de 2 har udviklet sig.

Medlemsfordeling 2016
Senior
Ungdom
Junior
Familie
Venner
Efterskole
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Medlemsfordeling 2017
Senior
Ungdom
Junior
Familie
Venner
Efterskole

140
120
100
80

2016

60

2017

40
20
0
Senior

Ungdom

Junior

Familie

Venner Efterskole
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REGNSKAB OG BUDGETTER FOR TROA
Kontobetegnelse

Note

Budget 2018 Regnskab 2017 % af Budget

Budget 2017

Regnskab 2016

Budget 2016

Medlems indtægter
Kontingent Senior

109.800,00

110.950,00

119%

93.600,00

90.950,00

81.000,00

Kontingent Ungdom

47.400,00

47.900,00

145%

33.000,00

32.565,00

37.200,00

Kontingent Junior

31.000,00

32.615,00

59%

55.000,00

54.040,00

51.000,00

Kontigent Familie

1.600,00

600,00

0%

0,00

Kontingent TRoAs Venner

2.600,00

2.600,00

93%

2.800,00

2.700,00

2.800,00

Kontingent Efterskoler

2.000,00

375,00

0%

0,00

0,00

4.000,00

194.400,00

195.040,00

106%

184.400,00

180.255,00

176.000,00

Klubskabsleje

3.800,00

2.100,00

117%

1.800,00

1.850,00

1.700,00

Gebyr opkrævning

6.000,00

5.530,00

79%

7.000,00

8.850,00

2.500,00

33.000,00

33.046,00

66%

50.000,00

54.284,00

45.000,00

238.200,00

235.716,00

97%

243.200,00

245.239,00

225.200,00

Husleje

-86.070,00

-86.070,00

95%

-90.373,50

-132.599,40

-126.091,72

Andre lokale udgifter

-18.800,00

-18.753,88

132%

-14.250,00

-47.770,18

-32.737,50

0,00

0,00

0%

-5.650,00

-640,12

-22.250,00

-39.133,73

113%

-34.500,00

-2.442,22

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

74.147,00

73.515,14

-127.120,00

-143.957,61

99%

-144.773,50

-109.304,92

-85.314,08

220.000,00

238.690,97

127%

188.000,00

191.857,32

168.000,00

-200.000,00

-215.029,33

121%

-177.000,00

-174.581,88

-164.000,00
-4.000,00

Kontingenter i alt

Aktivitetstilskud
Gæste adgang i TRoA
Medlems indtægter i alt

1.000,00

Lokaleudgifter

Alarm / Udrykninger
Nyindkøb / Renovering / Nøgler
Lokalestøtte
Lokaleudgifter i alt
Cafe
Varesalg Cafevare
Vareforbrug Cafevare
Varesvind Cafevare
Kassedifferencer Cafe
Cafe i alt

-500,00

-61,92

6%

-1.000,00

-909,86

-4.000,00

1.791,00

-90%

-2.000,00

-4.113,16

0,00

15.500,00

25.390,72

317%

8.000,00

12.252,42

0,00

-21.500,00

Heraf Magic

0,00

Administration
Bestyrelsen aktiviteter og lign.

-10.070,00

-11.512,64

96%

-12.000,00

-19.245,67

-9.000,00

-8.719,04

125%

-7.000,00

-19.183,17

-6.000,00

-29.425,00

-33.899,68

109%

-31.000,00

-32.014,69

-38.000,00

Webhotel og domæner mm

-2.000,00

-3.034,53

67%

-4.500,00

-6.696,53

-5.500,00

Reklame og PR (tryksager)

-7.700,00

-1.938,19

16%

-12.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

-30.666,19

-10.000,00

Løn Sekretær

-41.480,00

-40.815,00

98%

-41.480,00

-41.065,00

-41.480,00

Udvalgsturen

-20.000,00

-17.137,19

95%

-18.000,00

-14.469,69

-21.000,00

Værksted

-7.000,00

-14.900,09

0%

0,00

0,00

0,00

Bank omkostninger

-1.500,00

-2.075,91

86%

-2.400,00

-2.336,83

-1.700,00

Administration i alt

-128.175,00

-134.032,27

104%

-128.380,00

-165.677,77

-147.180,00

-1.595,00

-16.883,16

77%

-21.953,50

-17.491,27

-7.294,08

Betaling løsninger
Kontorhold og regnskab

Diverse administrations udgift

Faste indtægter /udgifter total
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Kontobetegnelse

Note

Budget 2018 Regnskab 2017 % af Budget

Budget 2017

Regnskab 2016

Budget 2016

Aktiviteter
Flytteudvalg
Airsoft
Brætspil

0,00

0,00

0%

0,00

-201.333,98

-155.000,00

512,00

5.057,82

506%

1.000,00

4.031,87

5.900,00

-8.200,00

0,00

0%

0,00

Dunkelheim

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

3.850,00

Fraktion pap

7.500,00

25.290,96

723%

3.500,00

828,93

-2.500,00

Festudvalg
Sidste Søndag
Live-huse (reparation+nye)

5.900,00

6.732,79

160%

4.200,00

24.012,47

1.000,00

-6.100,00

-1.913,68

-48%

4.000,00

10.337,83

3.295,00

-3.000,00

-11.443,65

0%

0,00

-288,40

0,00

-10.000,00

-11.850,42

99%

-12.000,00

-5.225,46

-4.000,00

-2.650,00

-2.607,77

97%

-2.700,00

-997,56

-2.700,00

860,00

958,19

399%

240,00

Norders Nætter

429,00

194,19

0%

0,00

Nyhedsudvalgs

-500,00

0,00

Aktiviteter i alt

-15.249,00

10.418,43

-592%

-1.760,00

-168.634,30

-150.155,00

Airsoft (Rørdal) event 1

0,00

4.174,52

0%

0,00

4.148,23

0,00

Airsoft (Rørdal) event 2

0,00

0,00

0%

0,00

9.548,20

0,00

Balade i Brikby

0,00

3.586,55

0%

0,00
0,00

Table-Top
Ungdomsudvalg
X-Wing

Arrangementer

Sidste Søndag Døgnscenarie

-600,00

-1.267,27

-1334%

95,00

0,00

Krigslive

1.940,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

Sommerlejr

3.550,00

9.192,97

230%

4.000,00

14.470,34

3.900,00

Vinterlejr

3.200,00

1.004,47

62%

1.621,00

-304,14

250,00

Arrangement (I år Pandragons Ære)

0,00

-57,20

-18%

320,00

-210,00

0,00

Små events (Lan, Små Live m.m.)

0,00

576,40

0%

8.090,00

17.210,44

285%

6.036,00

Ekstraordinær indtægt/udgift

0,00

13.188,82

0%

0,00

2.916,87

0,00

Hensættelser

0,00

0,00

0%

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

13.188,82

0%

0,00

92.916,87

90.000,00

-8.754,00

23.934,53

-135%

-17.677,50

-65.556,07

-63.299,09

Arrangementer i alt

0,00
27.652,63

4.150,00

Andet

Andet i alt
Overskud Foreningen TRoA i alt
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Regnskab 2017 Regnskab 2016

Aktiver
Medlemmer Samlekonto

-4.250,00

-4.650,00

0,00

0,00

224.298,53

193.436,66

24.967,60

82.734,47

2.573,00

3.386,00

Varelager Cafe - Fraktion Pap

96.345,43

0,00

Varelager Udvalg - Faktion Pap

19.593,60

10.748,40

Varelager Udvalg - Bar

14.781,20

16.531,16

0,00

0,00

761,94

0,00

0,00

0,00

379.071,30

302.186,69

275.479,92

341.035,99

23.934,53

-65.556,07

299.414,45

275.479,92

9.200,00

8.225,00

68.517,85

20.942,32

44,00

438,00

0,00

0,00

77.761,85

29.605,32

1.895,00

1.643,00

0,00

0,00

Slettede medlemmer
Likvider i alt
Varelager Cafe - vare
Varelager Udvalg - Airsoft

Depositum Husleje
Tilgodehavende Nets
Øvrige Tilgodehavende

Passiver
Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
Gæld
Depositum Nøgler
Samlekonto Kreditorer
Øvrige skyldige omkostninger
Kontingenter næste år
Gæld i alt
Skyldige afgifter
Henlæggelser
Reparation af livehuse
Flytning af foreningen

0,00

0,00

Henlæggelser i alt

0,00

0,00

379.071,30

306.728,24

Passiver i alt

PROJEKTER OG INITIATIVER, DER ER AFSAT PENGE TIL
Der blev sat en del penge af til projekter i 2017, som ikke blev brugt som forventet. Derudover har bestyrelsen
valgt at sætte nogle initiativer i gang, som har krævet der blev sat penge af.
Bestyrelsen har i ovenstående budget valgt at sætte penge af til nedenstående projekter.
Under punktet lokalestøtte
•

Wifi i kælderen – 11.000 DKK

•

Investering i inventar til cafeen – 3.350 DKK

•

Færdiggøre lokale 4 – 2.000 DKK
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•

Virtual Tabletop – 7.000 DKK

Under punktet PR og Reklame
•

Online PR – 5.000 DKK

•

Roll-ups og bannere – 2.700 DKK

Vi har droppet forslaget om info-væg siden ingen har løftet det siden sidste generalforsamling og ingen har
udtrykt interesse for at gøre det fremadrettet.

REVISIONSPÅTEGNING
Regnskabet for år 2017 er godkendt.
Der skal dog knyttes et par kommentarer til enkelte ting der har kunnet give grund til bekymringer.
Det er blevet påpeget at man så vidt muligt bør undgå betegnelser som ”diverse” i bilagene, da det ikke er
gavnligt for gennemskueligheden. Kassereren har givet udtryk for at der er taget skridt til at minimere
brugen af ”diverse”.
Kassedifferencer er til stadighed et problem, og det er derfor blevet påpeget at der bør gøres en indsats for at
sikre en bedre (mere sikker) håndtering af kasseapparatet. Særligt da foreningen ikke længere benytter sig af
kontanter, bør dagligdags kassedifferencer have mulighed for at blive elimineret.
I forbindelse med kassedifferencer er ligeledes Nets-kontoen, hvor der figurerede et stort overskud der ikke
kunne redegøres for. Dele af beløbet er grundet menneskelige fejl i forbindelse med indbetalinger. Dette
forventes at være løst fremover. De sidste dele er spredt over et ukendt antal indbetalinger og
kasseopgørelser og vil kræve en uproportionel indsats at komme til bunds i. Sekretær og kasserer er
opmærksom på problematikken og vil kunne foregribe det fremover.
Intern Revisor
Uffe V. Jensen
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BILAG D: FORSLAG
Forslag er opdelt i fire kategorier; kontingentforslag, budgetforslag, vedtægtsændringsforslag og øvrige
forslag.
Forslag som er sidestillede – dvs. hvis et forslag går igennem falder de øvrige automatisk – er udover et
nummer forsynet med bogstaver, hvor de mest yderliggående forslag har de bogstaver, som kommer først i
alfabetet. Det betyder, at stemmerækkefølgen for forslag følger alfabetet for disse forslag.
Se i øvrigt forretningsordenen for nærmere information om hvordan forslag – herunder sidestillede forslag håndteres.
Kontingentforslag
Kontingentforslag er forslag til foreningens kontingent.

FORSLAG K-1: UÆNDRET KONTINGENT
FORSLAG
Ingen kontingentændringer.
Senior (over 24 år): 900 DKK om året
Ung (18-24 år): 600 DKK om året
Junior (under 18 år): 500 DKK om året
Efterskole (indmeldt på Epos eller Østerskov efterskoler): 200 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året
Forældre (Kræver et barn der er medlem med et juniorkontingent): 200 DKK om året

MOTIVATION
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtmæssige. Bestyrelsen kunne godt ønske at der
var færre kontingenter både af hensyn til overskueligheden for (nye) medlemmer men også af hensyn til det
administrative arbejde, men har gennemgået de eksisterende kontingenter og ikke fundet nogen ændringer
som den ønsker at gennemføre.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Budgetforslag
Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2017 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
inkluderet i bestyrelsens budgetforslag.

FORSLAG B-1: 4 YDERLIGERE STORE SKABE
FORSLAG
Der indkøbes yderligere 4 skabe til kælderen. Der afsættes i alt 9.000 DKK til denne anskaffelse.
Med en leje på 150 kroner per halvår vil skabene være betalt af på ca. 7 ½ år såfremt de er konstant udlejet i
perioden.
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MOTIVATION
De nye skabe der blev indkøbt til kælderen er alle allerede udlejet og det vurderes, at der er behov for
yderligere skabe.
Derfor forslås det at indkøbe yderligere 4 skabe som er det der er plads til med de planer der er for
indretning pt. Det forventes, at de let kan udledes.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen (originalt Bo Karlsen)

FORSLAG B-2: FOLIE PÅ VINDUER UD MOD PARKERINGSPLADSEN
FORSLAG
Sidste år satte vi penge af til at sætte folie på vinduerne. Da det ikke blev gjort sidste år, er pengene til det sat
af igen.
Vi valgte dog ikke at sætte folie på 1. salen (udover kiosken) så dette forslag går på at sætte folie på 1. salen
mere specifikt mod parkeringspladsen.
På de 8 vinduer foreslås følgende logoer i folien. Har man kommentarer eller ændringsforslag til dette bedes
det tages efter selve generalforsamlingen, så vi ikke diskuterer detaljer på generalforsamling:
•

2 x logo

•

2 x TRoA

•

1 x Rollespil

•

1 x Brætspil

•

1 x Figurspil

•

1 x Bordrollespil

•

1 x Live rollespil

•

1 x Airsoft

Samlet pris er 7.425 DKK

MOTIVATION
Der ønskes folie på 1. salen og pengene til at gøre det er der.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen (originalt Bo Karlsen)

FORSLAG B-3: FOLIE PÅ VINDUER UD MOD NABOER
FORSLAG
Som ovenfor, men mod naboerne. Her er alene tale om vinduerne i fuld højde.
•

1 x logo

•

1 x TRoA

•

1 x Rollespil

•

1 x Figurspil

•

1 x Bordrollespil

•

1 x Live rollespil
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Samlet pris er 4.050 DKK

MOTIVATION
Som ovenfor.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen (originalt Bo Karlsen)

FORSLAG B-4A: UDVIDELSE AF OPBEVARING TIL BRÆTSPIL
FORSLAG
Vi afsætter op til 5.000 kroner til en endnu ikke nærmere defineret løsning til at opbevare flere brætspil på
bedre vis. Det lades op til brætspilsudvalget, bestyrelsen og andre interessenter at præcisere præcist hvad den
løsning indeholder. Hvis vi ikke kan finde en bedre løsning end modforslaget (B-4B) så vælger vi denne
model.

MOTIVATION
Vi har brug for mere opbevaringsplads til vores brætspil men forslag B-4B var ikke fremsat tids nok til at vi
kunne diskutere alternativer løsninger. Derfor har bestyrelsen fremsat dette forslag som en ramme-løsning
så vi ikke har låst os på en bestemt løsning hvis vi kan finde et bedre alternativ.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen.

FORSLAG B-4B: FLERE SKABE TIL BRÆTSPIL
FORSLAG
Der afsættes 4.000 kr. til skabe til lokale 5 som skal bruges til brætspil og tabletop. Der tages udgangspunkt i
skabe fra IKE og der er tillige afsat 700 kroner til hylder / skuffer / greb.

Grunden til det er lokale 5 er at det er der hvor der et "hak" ind hvor de kan stå. grunden til en dybde på 39
cm er at de så næsten er lige så langt ud som selve "hakket" yderlig så er brætspils nuværende skabe ikke
brugt så dyb ret mange steder.
Til jer der gerne vil regne på det så er "hakket" en dybde på 37 cm og en bredde på 236 cm.
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MOTIVATION
Vi har brug for mere opbevaringsplads til vores brætspil.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen.

FORSLAG B-5A: HYLDE TIL MÅTTER I BATTLELOKALER – MED BETALT TØMRER
FORSLAG
Vi sætter hylder op ved væggen mellem branddøren og vinduerne mod parkeringspladsen til at lægge
figurspilsmåtter på. Forslaget bygger på et konkret tilbud fra en professionel tømrer dvs. det er både
inklusive materialer og arbejdsløn.
Det koster ca. 2.500 DKK.

MOTIVATION
Vi har brug for god og tilgængelig opbevaring af vores figurspilsmåtter og den nuværende løsning fungerer
ikke optimalt.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen

FORSLAG B-5B: HYLDE TIL MÅTTER I BATTLELOKALER – VI GØR ARBEJDET SELV
FORSLAG
Samme forslag som B-4A men vi gør arbejdet selv.
Tanken er, at vi køber billedhylder fra IKEA som nedenstående (evt. i hvid i stedet). De koster 60 kroner
stykket og er i den helt rigtige størrelse til at lægge en måtte på.
I forslaget er der sat penge af til 15 styks og sætte en plade foran. Så er der afsat til lidt sodavand til dem der
sætter det op.

Samlet omkostninger ca. 1300 kroner.

MOTIVATION
Som ovenfor men et billigere alternativ som vi selv kan lave med et par timers arbejde.

FORSLAGSSTILLER
Kåre Kjær
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Vedtægtsændringsforslag
Vedtægtsændringsforslag er forslag, der kræver ændringer i foreningens vedtægter. Bemærk at sådanne
forslag kræver 2/3 flertal ud af de totalt fremmødte stemmer.

FORSLAG V-1: AFSKAFFE KASSERERSUPPLEANT
FORSLAG
§ 11 ændres fra:
Stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling februar eller marts måned. Dog afholdtes
den første og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller;
Formand, Næstformand, Kasserer, Kasserersuppleant, Bestyrelsesmedlem, Suppleant til
Bestyrelsen.
Til:
Stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling januar eller februar måned. Dog afholdtes
den første og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller;
Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem, Suppleant til Bestyrelsen.
§ 8 ændres fra:
Stk. 1: …
- Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant
…
Til:
Stk. 1: …
- Valg af formand og kasserer
…

MOTIVATION
I praksis har vi kun meget sjældent haft en kasserersuppleant og vedkommende har aldrig overtaget posten.
Vi har ingen direkte valgt suppleant til formanden og vi finder derfor ikke nogen særlig gevinst ved at have en
direkte suppleant til kassereren.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG V-2: ÆNDRING AF BESTYRELSESPERIODEN
FORSLAG
§ 11 ændres fra:
Stk. 4: Alle vælges for perioden 1/7 – 30/6. Perioden påbegyndes førstkomne lejlighed efter
Generalforsamlingen.
Til:
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Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste
ordinære generalforsamling.

MOTIVATION
Da vi forskød valgperioden for mange år siden var det med to hovedformål. Det ene var at lave et overlap
mellem den gamle og den nye bestyrelse således der var bedre grundlag for erfaringsudveksling og det andet
formål var, at vi havde et eller flere store arrangementer om sommeren og bestyrelsen der havde godkendt
arrangementet, også burde følge det stort set til dørs.
Den sidste situation er ikke relevant længere, da vi meget sjældent har store livearrangementer om
sommeren og risikoen – og behovet for at følge dem tæt – er ikke det samme som det var dengang.
Ideen med erfaringsudveksling er dog stadig relevant, men i praksis er perioden på 3-4 måneder meget lang
og særligt for bestyrelsesmedlemmer der er på vej ud, kan denne periode være præget af manglende
engagement samt den nye bestyrelse kan sidde i en situation, hvor den får en lidt ”død” start.
Derfor forslås valgperioden ændret så vi går helt væk fra en overlapperiode og tilbage til den gamle ”Fra
generalforsamling til generalforsamling” model.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Øvrige forslag
Øvrige forslag er forslag der hverken påvirker kontingent, budgettet eller vedtægterne.
Der er pt. ingen øvrige forslag.
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