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INDKALDELSE TIL  

GENERALFORSAMLING 2023 
Du indkaldes hermed til TRoA’s Ordinære Generalforsamling 

Lørdag d. 4. marts 2023 kl. 10:00 Godthåbsgade 8A 

BEMÆRK: MEDBRING TELEFON ELLER COMPUTER FOR AT DELTAGE I AFSTEMNING. SE 

FORRETNINGSORDEN! 

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) 

Christian Nørgaard genopstiller som formand 

Jonathan Bremer genopstiller som kasserer 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5)  

Kåre Torndahl Kjær genopstiller 

Daniel Ganshorn Bliss genopstiller 

Morten Baagøe genopstiller 

10. Valg af intern revisor (1) 

11. Valg af Bifrost repræsentanter (3) 

12. Bestyrelsen takker 

13. 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 dirigenten. Dog 

tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles 

taleret af dirigenten udenfor talerækken og tilsvarende kan dirigenten 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. Stemmeoptælling foretages ved brug af online-værktøj. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. 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 samtidig om alle forslag i en lukket afstemning hvor alle 

kan stemme på alle de forslag, de kan støtte op omkring. Hvis et eller flere forslag opnår over 

halvdelen af stemmerne, er det forslag valgt, som har opnået flest stemmer. Hvis ingen forslag 

opnår over halvdelen af stemmerne er alle forslag faldet. 

2.2. Samme gælder for sidestillede vedtægtsændringsforslag, blot er grænsen har 2/3 af stemmerne. 

2.3. Det er kun det antal stemmer der er til stede til generalforsamlingen 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. 

2.4. For forslag noteres stemmetal i referatet.  

2.5. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet. 

2.6. 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 
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dette aldrig være påkrævet, da stemmetallet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf. 

vedtægterne. 

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 – såfremt der ikke har været lejlighed til dette anbefales det i 

stedet generalforsamling at bede bestyrelsen om at undersøge og effektuere eventuelle ideer efter 

generalforsamling. 

3.3. Fremgangsmåden er at alle budgetforslag debatteres inden der stemmes om budget. Når alle forslag 

har været debatteret stemmes der om de enkelte forslag et for et og til sidst stemmes om det 

samlede budget med alle de vedtagne ændringsforslag inkluderet. 

3.4. Såfremt flere forslag er gensidigt udelukkende betragtes de som sidestillede og den 

afstemningsprocedure der er beskrevet for disse, benyttes.  

3.5. 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 lige så mange kandidater, som der 

er pladser. 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. 

4.6. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der 

begæres mistillidsafstemning.  

4.7. 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. 

Ændringer siden sidste generalforsamling: 

- Ingen 
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BILAG B: BERETNINGER 
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSENS BERETNING 

Skrevet af Christian Nørgaard 

Det er rart at være tilbage igen. 2022 har været et virkeligt godt år for TRoA. Jeg tror det er lang tid siden vi 

har haft så mange gode nyheder, og at der er sket så meget i foreningen.  

Vi vedtog på sidste generalforsamling en masse investeringer i blandt andet 2. salen, men også vores cafe, og 

ny sofaer til battlelokalet. Det var meget ambitiøst med så mange investeringer, og selv om ikke alle blev til 

noget, så blev de fleste og største gennemført, og vi har fået nogle endnu bedre lokaler. Det er dejligt at se de 

mange nye ting taget i brug. 

Når vi ser på udvalgene, så har vi som forening gennem tiden haft lidt op og nedgang, hvilket er normalt, 

nogle udvalg går frem mens andre går tilbage. Men i øjeblikket er de fleste udvalg godt fungerende, og flere af 

de store udvalg har endda god fremgang. Det viser sig både i masser af aktiviteter og turneringer, men der er 

også flere deltagere og flere medlemmer i disse aktiviteter. Det er godt at se. 

Vi har også over de sidste par år forsøgt at komme lidt mere ud af huset, men hvor vi tidligere har sagt ja til 

hvad der kom er vi lidt mere kritiske, og deltager kun i de ting der giver mening eller er sjove. Det har både 

givet nogle bedre oplevelser, og vi føler at det fortsat giver mening. Eksempelvis Aktiv Sommer, og Halloween 

løb, hvor frivillige fra Sidste Søndag indsamlede 5.000 DKK til foreningen, og gav en masse børn en 

skræmmende god tur i parken.  

Vi deltager også fortsat politisk i kommunen, og er i øjeblikket ved at give gode input til den fremtidige 

fritidspolitik i kommunen. Det var lidt sjovt at høre rådmanden nævne de forskellige foreninger i kommunen, 

og huske os, men glemme spejderne      . Vi kan konkludere, at vi bliver set. 

Det er også blevet mere normalt for andre foreninger at se TRoA rundt omkring i landet, og det er dejligt at 

høre at vi har et godt ry, og at andre bliver glade for at se os. Vi var 6 deltagere afsted til generalforsamlingen 

i Bifrost, og selv om vi ikke fik alting stemt igennem var det godt at snakke med de andre foreninger, og det er 

godt at se at vi har en ret markant stemme, og der er mange foreninger der lytter til hvad vi siger, og støtter 

os, ikke kun i det nordjyske, men vi har også fået gode kontakter i resten af Jylland og på Fyn. Der er endda 

nogle sjællændere der synes vi til tider kan virke fornuftige       

Fremover ser vi frem til flere investeringer i foreningen, forhåbentligt at vi fastholder de gode aktiviteter vi 

har, men måske kommer der flere og nye initiativer. Vi håber at kunne fortsætte med at være stærke indadtil, 

og gøre gode ting for vores medlemmer, men også gerne være aktive uden for foreningen, og fortsætte med at 

styrke vores relationer til kommune, samfund, og andre rollespilsforeninger rundt om i landet. 

AIRSOFT 

Skrevet af Morten Baagøe 

2022 startede med store planer for vores bane i veggerby. Vi fik godkendt at investere ca 15.000 kr i banen og 

vi fik lavet det første af en række huse, inden vores første spilgang. Men desværre er det ikke blevet til mere 

end det. Det skyldes primært at skovens ejer gerne så at vi ikke lavede for mange store ting i skoven, så derfor 

kunne vi desværre ikke realisere vores vision for 2022.  

På trods af dette har der været en fornuftig tilslutning af spillere gennem året og vi har haft god brug af vores 

lånegrej til mange nye spillere der gerne vil prøve hobbyen. Dette betyder også at vi i 2023 er nødt til at 

prioritere at få vedligeholdt meget af vores låne grej for at vi kan opretholde vores kapacitet og have 

mulighed for tilbyde udstyr til nye spillere. 
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BRÆTSPILSUDVALGET 

Skrevet af Niels Christian Trude Christensen 

Efter et 2021 med opgang, kom vi ind i et mere sporadisk år, med manglende arrangører, og 

hovedarrangøren var optaget med personlige forhold. Cafeen er drevet af hovedarrangøren samt en tidligere 

arrangør, Christian Nørgaard som tit træder til med hjælp. 

De afholdte cafeer har været med varierende deltagelse, men kommer jævnligt op på 10 deltagere. Der har 

været afholdt julearrangement brætspilscafe, med fin deltagelse og let hygge bespisning. 

Indkøb af nye brætspil er lidt varierende. Der har været indkøb af flere store brætspil på opfordring, nogen 

med god effekt men andre med ringe effekt, da ikke alle bliver spillet. Det har ført til en kommende ny 

praksis ift. indkøb af brætspil, at det er de aktive til brætspilscafe der primært vælger hvad spil der skal 

indkøbes. Dog tages der gerne imod input fra andre, ungdomsudvalg får den støtte de måtte bede om. 

Brætspilscafeen fortsætter med en cafe månedligt, med forbehold for særlige måneder. 

FESTUDVALGET 

Skrevet af Morten Baagøe 

I 2022 fokuserede vi på stille og roligt at starte festerne op igen efter corona. Men det har været med blandet 

held. Vi har reduceret antallet af fester og længde, og selvom der sker noget, må vi desværre erkende at der er 

lang til sommerfest med 120+ deltagere. Og vi må desværre erkende at 2022 nok var sidste år at der kommer 

julefrokost i TRoA. 

Vi ser frem til 2023. 

IT-UDVALGET 

Skrevet af Kåre Torndahl Kjær 

IT-udvalget her oplevet endnu et roligt år.  

Som sædvanlig er IT-udvalget årsberetning langt hen ad vejen en opfordring til at bruge os. 

IT-udvalget har i år ikke oplevet større aktiviteter. Vi har haft lidt problemer med at vores hjemmeside layout 

som blev udfordret af nogle opdateringer som krævede lidt mere omlægning end vi plejer. Vi har også haft 

lidt udfordringer med nogle licenser vi får gratis fra Microsoft som har givet lidt arbejde, og vi har (som så 

mange andre) oplevet prisstigninger på de ydelser vi køber. 

Men derudover så er det en opfordring til at bruge de ydelser vi stiller til rådighed – både som medlem men 

særdeleshed også som aktiv. Formålet med IT-udvalget er at sikre, at hvis man har brug for en række ydelser, 

så skal man ikke selv have kompetencer men kan henvende sig til os. Det drejer sig om: 

- Hjemmeside til et arrangement eller projekt – vi kan hjælpe med den tekniske opsætning, du skal 

bare komme med indholdet. 

- Tilmeldingsformular til et arrangement – vi kan sætte det op eller give dig adgang til selv at sætte det 

op. 

- Maillister – alle udvalg har en mailliste som de løbende skal vedligeholde – skriv til IT-udvalget, så 

tilføjer eller fjerner vi de folk som I har behov for. Vi kan også oprette nye maillister til diverse 

formål. 

- Andet, som har at gøre med hjemmeside og mails – tag fat i os og vi kan enten hjælpe eller dirigere 

jer i den retning hvor I kan få hjælp. 

- Adgang til at rette tekster, poste nyheder eller lignende på troa.dk – tag fat i os, så giver vi dig 

adgang. 
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Vi kan som altid nås på webmaster@troa.dk. 

CAFEUDVALGET 

Skrevet af Peter Ganshorn Bliss 

Der er sket en del forandringer i cafeen i 2022. 

Vi har som udvalg endegyldigt skiftet leverandører på drikkevarer og slik/chips, fra henholdsvis øl og 

vandmanden og Sügro, dette har været for at samle vores køb et sted, men samtidig også for at spare penge, 

idet begge leverandører var ved at blive så dyre at det var svært at genere et overskud i cafeen. 

Skiftet væk fra øl og vandmanden har til gengæld betydet at vi har været nødt til at bede bestyrelsen om lov 

til at investere i 2 sprit nye displaykøleskabe til cafeen, da de gamle var lånt af øl og vandmanden. 

Samtidig har vi fået lidt længere leveringstid på varer, idet de gamle leverandører kom med 2 dages varsel og 

Dagrofa har faste leveringsdage, ydermere leverede de gamle leverandører direkte op på lageret på 1 salen, 

hvilket Dagrofa ikke gør, det var derfor ikke nogen nem beslutning at skifte. 

Der er dog kommet en trappekravler til hjælp, som Daniel Bliss fra bestyrelsen har søgt fondsmidler til, så 

helt så stort et problem med at få varer op til lageret, er det nu heller ikke 

PROJEKT: X-WING 

Skrevet af Karsten Rasmussen 

I 2022 er det lykkedes Os, at afholde 11 ud af 12 planlagte arrangementer – Turneringen i August måtte 

desværre aflyses, da der desværre KUN var 2 tilmeldt til arrangementet. 

Vi har på landsplan indenfor miljøet, såvel i København, som Århus og Aalborg har mærket en markant 

nedgang i deltagerantal. Man er på tværs af miljøet blevet enige om, at sætte initiativer igang, der skal puste 

liv i X-wing - miljøet igen. 

Ja, flere faktorerer spiller ind - Overgangen fra 1.0 til 2.0, hvor nogle kort og fly forsvandt og nye kom til - 

Covid-19 satte en brat stopper for aktiviteter, og overgangen fra FFGs 2.0 og AMG 2.5, hvor også 

turneringsformer blev lavet om til missions-baseret har virket demoraliserende på mange spillere. 

Ja, selv i vores arrangørgruppe er 3 ud af 5 gået fra aktivt spillende til ikke at deltage af forskellige årsager, 

men primært skyldes det de mange ændringer i spillet, der f.eks. har fjernet fly, ændret fly eller kort, eller 

selve turneringsformen, der er årsagen. Også blandt deltagerne har dette gjort sig gældende. 

Derfor er det vores mål i TRoAs Project: X-wing, at hjælpe med til at få liv i miljøet igen. Vi er gået i 

samarbejde med andre arrangører fra Miljøet i København og Århus med Thorbjørn Nielsen fra Aros X-wing 

for at komme denne beklagelige udvikling til livs. 

Derfor vil Vi sætte fokus på fælles arrangementer på tværs af miljøet i det kommende år, og i foreningen 

sætte fokus for at få skabt en god og solid spiller-base i egen forening. 

Så, hvis der er medlemmer i TRoA, der gerne vil prøve spillet eller allerede kender det fra tidligere udgaver, 

eller bare gerne vil lære den nye turneringsform at kende, så er I meget velkomne til at tage fat i 

undertegnede på SMS til 27 62 10 15, så Vi igen kan få et ordentlig deltager antal til X-wing op at stå. 

Vi i TRoA på Mandag i lige uger og onsdag alle uger i det kommende år, hvor Vi spiller forskellige spil fra Star 

Wars Universet – STAR WARS - Legion (arrangør Rene Skall) og STAR WARS – X-wing (arrangør Karsten 

Rasmussen), da der allerede i spiller-gruppen er folk, der har spillet X-wing tidligere. 

Første gang var Onsdag, den 4. januar 2023, og mandag, den 9. januar 2023 – Vi startede, som vanligt ved 

17.00 tiden. 
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Der skal lyde en TAK til alle deltagerne i vore arrangementer, såvel deltagere, som medarrangører og 

hjælpere. 

SIDSTE SØNDAG 

Skrevet af Steffen Kanstrup 

I år har været et begivenhedsrigt år for Sidste Søndag. Dette var året hvor vores ingame tidsregning nåede til 

Storm of Chaos, den store invasion af den gamle verden. En invasion der på ingen måde gik stille for sig ude 

til Sidste Søndag. En tresidet krig mellem de unævnelige, Kejserlige tropper samt Manfred von Carstein 

udløb i alliancer, forræderi og brudte løfter. Alt sammen spillerne imellem, men Erobren Crom og Manfred 

von Carstein kunne stå på sidelinjen og se på.  

Vi afprøvede flere nye tiltag derude, med et krigskort over Sylvanien hvor spillerne kunne påvirke krigen, til 

både den ene eller anden side.  

Dette kombineret med yderligere spiltests af nye evner til vores opdatering af regelsættet har gør fremtiden 

til Sidste Søndag meget spændende.  

Vi afholdte selvfølgelig også vores årlige Døgnscenarie, hvilket også blev en af året mest besøgte spilgange. 

123 deltagere var til intriger, kampe, hygge og hel stegt pattegris i Lundby Krat.  

Vi har også ansøgt fonde om midler til nyt udstyr. Dette har indtil videre udmundet sig i 5000 kr fra Bifrost 

til nye lånevåben, og over 25000 til nyt udstyr, våben og udrustning til vores npc’er. Disse vil blive leveret 

løbende, da der er lidt pres på leveringen af våben som følge af verdenssituationen de sidste par år. 

I samarbejde med blandt andet Stine Rex har vi deltaget i en del arrangementer ud af huset, vi har hjulpet til 

ved Halloween og Nytårsløb, samt testet vandene Royal Run. I det kommende år har vi tænkt os at udbygge 

parløbet med Stine, men også deltage i yderligere arrangementer, eks Ren Natur, om end vi håber på bedre 

vejr til det næste år.  

Vi har også fået yderligere et par arrangører, samt flere hjælpere og npc’er det sidste år. Dette har bragt 

arrangørgruppen op på 7 medlemmer og vores hjælpergruppe er også oppe i en god størrelse.  

Det nye år bringer en del fokus på vores PR og udbygning af kampagnen. Dette er blandt andet ved at bygge 

videre på eksisterende samarbejder, men også at etablere nye tilbud til skoler og SFO’er til at komme og 

deltage, således at vi kan styre og udbygge Sidste Søndags spillerbase, og fortsætte de sidste års positive 

udvikling. 

SOMMERLEJR 

Skrevet af Jacob Hansen 

Som altid er der ikke så meget at fortælle mht. Hvad vi har gjort frem til nu, siden sidste års lejr. Der kan dog 

siges lidt om hvad vi gjorde sidste år og hvad vi har tænkt os at bygge videre på. 

MADSPILD 
Særligt dette punkt har været en stor kritik fra flere, både faste deltagere og nyere eller engangs lejrdeltagere 

og det forsøgte vi sidste år at pille lidt ved, ved at “hyre” en lageransvarlig, som skulle stå for bestilling af 

varer fra dag til dag, I stedet for at få det hele på én gang, I starten af ugen. Samtidig fik vores 

køkkenansvarlig besked på at genovervejer indkøbslister og opskrifter og sammenholde disse for at finde 

frem til en mængdeangivelse, som måske var mere tidssvarende end tidligere (der har været en kultur på 

lejren, hvori man mener at f.eks. 500g kød pr. Mand pr. Dag, er en menneskeret, dette er IKKE tilfældet 

længere!) Dette tiltag hjalp helt enormt på mængden af mad vi smed ud. Flere dage på lejren var der vitterligt 

0% spild, da alt var spist op, da vi stod op, dagen efter. (der er fortsat en kultur, hvor vi gemmer rester, på 

køl, så folket kan nappe en “midnight snack” hvis de lyster skulle melde sig. Denne kultur bevares lidt endnu 

      ) 
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Alt I alt, et glimrende tiltag, som vi bestemt planlægger at arbejde videre med fremadrettet. 

LAGERANSVARLIG 
Som nævnt ovenfor har vi “hyret” en lageransvarlig på lejren, som står for at holde styr på hvor ALT befinder 

sig. Her menes naturligvis alt indkøb og der er ligeledes ansvar for at holde styr på vores lagerrum, så ledes at 

tingene lynhurtigt kan rekvireres, når mangler opstår. Ydermere står LA (lageransvarlig) for divers indkøb I 

løbet af ugen, samt hele tiden at følge op på lagerbeholdning, således at den køkkenansvarlige altid har det 

der skal bruges til dagens madlavning og andre køkkenindkøb. 

En helt enorm hjælp for alle parter og den udvalgte LA har udført opgaven til UG med krølle og sløjfe, så vi 

håber bestemt på en gentagelse fremadrettet, såfremt han fortsat har lyst. (det har han       ) 

IN CONCLUSION 
Årets lejr gik forrygende. Alle var glade, alle tog aktiv del, så meget det nu var den menige deltager muligt, I 

alle tiltage og gik til opgaverne med smil og entusiasme, så der var bred enighed om at lejren var en succes. 

Det skal her nævnes at der var markant færre deltagere I år, hvilket sagtens kunne give anledning til undren 

og måske endda skepsis overfor kommende lejre. Denne problemstilling kan forklares til dels ved at vi havde 

flere par, som havde valgt at bygge arvinger lige op til lejren og derfor ikke havde den store mulighed for 

deltagelse, ydermere var vi som udvalg lidt sent ude med vores nye tiltag om PR. I år bestod PR udelukkende 

ved at vi hang nogle posters op I alle lokaler I klubben, samt lagde flyers rundt omkring på strategiske steder 

(det var alt hvad tiden tillod), næste år er der en klar holdning til at dette skal foregå noget tidligere, samt 

mere omfattende, hvis vi har mulighed for det (der er MEGET tidlige forberedelser til en reklamefilm og 

yderligere grafiske tiltag til flyers/posters). 

Håber dette giver lidt indblik I hvad vi går og roder med, I udvalget. 

Med håbet om en fantastisk ’23 lejr! 

TABLETOP-UDVALGET 

Skrevet af Thomas Madsen 

Året i tabletop har været super spændende. Der er virkelig begyndt at været aktivitet på 2 sal de fleste aftner 

om ugen og der er godt gang i mange spilsystemer bl.a. 40K, Lord of the Rings, Star wars Legion og x-wing, 

bloodbowl, Malifaux, Killteam osv. Generelt er hverdagsaktiviteterne støt stigende. Vi har ligeledes været 

"ude af huset" for at vise tabletop frem for et bredere publikum 

Det var også i 2022 at vi tog de nye skabe i brug på 2.salen tak til indretnings udvalget for dem!  

Vi har holdt turneringer i Ringenes Herre og Star Wars: Legion sidstnævnte med hele 48 spillere fra det 

meste af Europa. Vinderen blev en tysker med gratis fly og hotel til verdensmesterdkaberne i USA. 

Vi har igennem 2022 været lidt lavt bemandet i tabletop udvalget, men vi håber at 2023 vil få et par 

medlemmer mere på banen. 

TROA MARKED 

Skrevet af Martin Brassøe 

TRoA Marked trådte ind i det nye år med nye folk bag sig og en vision om at udvide det eksisterende marked 

til bedre at imødekomme alle de forskellige målgrupper som TRoA stærkker sig over. Derfor endte vi dog 

også kun med at afholde et enkelt marked i efteråret fremfor de to normale, så vi havde lidt mere tid til at 

forberede os og der samtidigt kom lidt mere styr på hele 2. sals projektet. 

Markedet der var afholdt var en slående succes hvor vi nærmest havde flere sælgere end vi havde borde til og 

som sædvanligt blev det velbesøgt fra både nær og fjern med en masse gode varer der fik skiftet hænder 
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undervejs. Vi er allerede i gang med planlægningensarbejdet for markederne i 2023 og hvordan vi forbedre 

oplevelse en gør det endnu mere attraktivt og kan lokke endnu flere mennesker til. 

UNGDOMSUDVALG 

Skrevet af Valdemar Lunddal Jensen 

I løbet af 2022 er der blevet afholdt ugentlige aktiv tirsdage (Med undtagelse af i skolernes sommerferie samt 

juleferien). Her har der været 20-25 deltagende medlemmer af TRoA i alderen 10-17 år til hver aktiv tirsdag 

(Her med undtagelser i deltager antal i efterårs og påskeferien hvor deltager antallet er en smule lavere). 

I forhold til aktiv tirsdag er der blevet lavet en række nyanskaffelser, i form af figurer, magic commander dæk 

og rollespils bøger. Dette har gjort det muligt for os i ungdomudvalget, at udbyde et bredere udvalg af 

aktiviteter. Herigennem er aktiv tirsdag gået fra at være hovedsageligt brætspil og kamp og kage, til at 

udbyde forskellige former for Pen and Paper, tabletop og mere magic the gathering. 

Det øget udbud af aktiviteter har ført til at børnene i større stil er begyndt selv at tage intiativ. Dette er især 

prominent indenfor Pen and Paper hvor flere af børnene har afholdt deres egne kampagner og scenarier. 

Udover aktiv tirsdag er der også blevet afholdt et par Ungdoms LAN. På nuværende tilspunkt arbejder 

ungdomsudvalget på at afholde et par Live rollespil i løbet af 2023, så børnene så vidt muligt også stifter 

bekendtskab med andre typer rollespil end sidste søndag. 

Formålet med alt dette er først og fremmest at tilbyde en fritidsaktivitet til børnene som gør dem glade og 

giver dem mulighed for at skabe venner for livet. Og dernæst har et nyere fokus været at børnene stifter 

bekendtskab med de øvrige dele af foreningen, således at deres interesse i Rollespil, brætspil og de andre 

hobbyer TRoA dækker over ikke falmer som de vokser op. 

VINTERLEJR 

Skrevet af Bo Karlsen  

Ikke modtaget inden 2. GF indkaldelse. 

VÆRKSTEDSUDVALGET 

Skrevet af Morten Baagøe 

Der er sket meget i værkstedet i 2022 og selvom 2. Salen har fyldt meget, har der stadigvæk været meget 

aktivitet, ikke mindst pga af vores laserskærer som flere og flere medlemmer begynder at gøre flittigt brug af. 

Vi har nogle planer for 2023 som gerne skulle gøre værkstedet endnu mere tilgængeligt for medlemmerne og 

med færdiggørelse af 2 salen skulle der også gerne være mere plads til aktiviteter i 2023. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER 

KASSERERENS BERETNING 

Som kasserer i TRoA har jeg flere forskellige opgaver. Sammen med vores sekretær står jeg for at 

administrere vores medlemssystem, behandle ind- og udmeldinger, og svare på spørgsmål fra vores 321 

medlemmer. Samtidig sidder vi med bogføringen og det administrative overblik over TRoAs økonomi. Når 

jeg sidder inde på kontoret er det dog nemt at glemme en af de vigtigste opgaver jeg har: At kommunikere 

medlemstal og økonomien i TRoA ud til jer, vores medlemmer. Derfor følger her en lille opgørelse over vores 

situation, som den ser ud i slutningen af 2022 – set med 

kassererens øjne. 

Ser vi på medlemsfordelingen i 2022, så har vi haft en del 

fremgang i vores juniormedlemmer (7-17 år), der er steget 

med omkring 50%, samt en ikke-ubetydelig fremgang i 

vores seniormedlemmer (25+ år). Dette skyldes formentlig 

det høje aktivitetsniveau i udvalgene, og de mange gen- og 

nyopstartede aktiviteter, vi har set i perioden 2021-2022. På 

den anden side er ungdomsmedlemmer (18-24 år) gået en 

del tilbage i 2022. Faktisk er der ved udgangen af året kun 

27 ud af vores 321 medlemmer der er ungdomsmedlemmer. 

Dette kan måske forklares ved, at der i modsætning til 

junior- og seniormedlemmernes tilfælde er ikke rigtig er 

aktiviteter, der specifikt retter sig mod denne aldersgruppe. 

Overordnet set ender vi derfor med en aldersfordeling, hvor langt de 

fleste af vores medlemmer er seniormedlemmer, efterfulgt af 

juniormedlemmer. Dette skal dog som altid ses i lyset af, at man som 

medlem vokser ud af de første to aldersgrupper. Derfor kan man være 

seniormedlem i mange år, mens den samme person kun kan være 

juniormedlem i 10 år, og ungdomsmedlem i 7 år. Tages der højde for 

denne forskel i kategorierne ender man faktisk med en 

aldersfordeling der viser, at vi som forening har en stor fokus på vores 

yngste medlemmer.  

Økonomisk er TRoA i en usædvanlig situation. På den ene side har 

TRoA en god del penge fra tideligere år, som har gjort at vi i 2022 har 

kunne investere i indretningen af de nye lokaler på 2. salen, samt andre investeringer i vores 

udvalgsaktiviteter. En del af disse er medfinansieret gennem fonde eller komunale tilskud, hvilket gør at vi 

har fået endnu mere ud af vores penge. Dette kombineret med de øgede indtægter fra kontingent og et større 

overskud fra cafeen, gør  at vi som forening lige nu står meget solidt, og har råd til at tænke og drømme lidt 

større, end så mange andre år. 

På den anden side står vi dog også i en situation, hvor kontingent og faste tilskud ikke længere dækker vores 

faste udgifter til administration og husleje. Samtidig har nogle udvalg givet lidt ekstraordinært underskud, 

der til dels kommer fra nye investeringer, men også fra den prisinflation, der har fundet sted i Danmark i år. 

Dette er både noget der i år blev udlignet af andre udvalg, der har lavet overskud, og noget, som vi som 

forening kan holde til i nogen år. Men det er også noget der vil være værd at være opmærksom på i 2023. 

Overordnet mener jeg at 2022 har været et godt år for TRoA, hvor vi har haft mulighed for at lave store 

investeringer, der kommer til at gavne foreningens medlemmer de næste mange år. 

  

Medlemsfordeling 2022

Senior (181)

Ungdom (27)

Junior (70)

Forældre (24)

Venner (16)

Æresmedlemm
er (3)

Normaliseret 
Aldersfordeling 

Senior

Ungdom

Junior
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REGNSKAB TROA 2022 

 

Kontobetegnelse Note Regnskab 2022 % Budget 2022 Regnskab 2021 Budget 2021

Medlems indtægter

  Kontingent Senior 157.500,00 104% 152.100,00 151.500,00 147.600,00

  Kontingent Ungdom 21.500,00 78% 27.600,00 27.500,00 38.400,00

  Kontingent Junior 33.070,00 147% 22.500,00 22.165,00 22.500,00

  Kontingent Familie 4.500,00 118% 3.800,00 3.700,00 3.800,00

  Kontingent TRoAs Venner 3.300,00 92% 3.600,00 3.600,00 3.400,00

Kontingenter i alt 219.870,00 105% 209.600,00 208.465,00 215.900,00

  Klubskabsleje 6.700,00 93% 7.200,00 7.125,00 7.200,00

  Gebyr opkrævning 3.350,00 84% 4.000,00 4.300,00 4.000,00

  Aktivitetstilskud 25.746,00 122% 21.138,00 24.700,00 25.350,00

Gæste adgang i TRoA 3.207,25 321% 1.000,00 1.050,00 1.500,00

Medlems indtægter i alt 258.873,25 107% 242.938,00 245.640,00 253.950,00

Lokaleudgifter

  Husleje -111.720,00 100% -111.720,00 -71.726,50 -90.891,67

  Andre lokale udgifter -20.940,33 82% -25.500,00 -17.700,62 -40.000,00

  Nyindkøb / Renovering / Nøgler 1 -141.694,02 81% -174.400,00 -37.743,00 -56.000,00

Lokaleudgifter i alt -274.354,35 88% -311.620,00 -127.170,12 -186.891,67

Cafe

  Varesalg Cafevare 125.740,44 191% 66.000,00 65.686,47 70.000,00

  Vareforbrug Cafevare -88.305,89 184% -48.000,00 -48.141,90 -55.000,00

  Varesvind Cafevare -1.527,52 76% -2.000,00 -3.126,92 -2.000,00

  Kassedifferencer Cafe 98,93 0% 0,00 0,00 0,00

Cafe i alt 36.005,96 225% 16.000,00 14.417,65 13.000,00

Magic

  Varesalg Magicvare 144.349,95 0% 0,00 93.694,44 75.000,00

  Vareforbrug Magicvare -151.528,91 0% 0,00 -90.724,71 -70.000,00

Magic i alt -7.178,96 0% 0,00 2.969,73 5.000,00

Cafe+Magic 28.827,00 180% 16.000,00 17.387,38 18.000,00

Administration

  Bestyrelsen aktiviteter og lign. 2 -16.501,00 102% -16.170,00 -6.996,61 -9.170,00

  Betaling løsninger -3.347,74 87% -3.850,00 -2.571,91 -3.500,00

  Kontorhold og regnskab -21.746,19 99% -22.000,00 -18.262,20 -22.000,00

  Webhotel og domæner mm -4.169,47 113% -3.700,00 -3.625,37 -4.125,00

  Reklame og PR (tryksager) -2.029,42 41% -5.000,00 -1.597,84 -5.000,00

  Løn Sekretær -41.029,81 98% -42.000,00 -41.214,51 -42.000,00

  Udvalgsturen -24.898,46 100% -25.000,00 3.500,00 -25.000,00

  Værksted -7.158,29 239% -3.000,00 -1.345,06 -2.000,00

  Bank omkostninger -10.846,46 181% -6.000,00 -6.077,68 -2.000,00

Administration i alt -131.726,84 104% -126.720,00 -78.191,18 -114.795,00

Faste indtægter /udgifter total -118.380,94 66% -179.402,00 57.666,08 -29.736,67
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Kontobetegnelse Note Regnskab 2022 % Budget 2022 Regnskab 2021 Budget 2021

Aktiviteter

Airsoft 11.901,80 #### -11.900,00 11.558,37 0,00

Brætspil -3.914,22 51% -7.700,00 -6.315,23 -5.000,00

Festudvalg 2.121,70 82% 2.600,00 1.493,60 0,00

Sidste Søndag -6.126,87 #### 3.065,00 -631,44 -1.450,00

Table-Top -13.425,25 103% -13.079,00 -2.594,30 -8.000,00

Ungdomsudvalg -8.573,39 177% -4.850,00 -1.491,67 -2.000,00

X-Wing 1.065,30 0% 0,00 667,40 0,00

Bordrollespil -2.525,99 -5.000,00 0,00

Nyhedsudvalg 0,00 0% -500,00 0,00 -500,00

Aktiviteter i alt -19.476,92 52% -37.364,00 2.686,73 -21.950,00

Arrangementer

Sidste Søndag Døgnscenarie 3.616,60 0% 0,00 2.046,25 0,00

Midsommer (tidl. Krigslive) 0,00 0% 0,00 16.817,00 -3.000,00

Sommerlejr -4.434,83 #### 3.255,00 22.397,62 4.560,00

Vinterlejr 7.057,46 11762% 60,00 177,00 0,00

Små events (Små Live m.m.) 3.016,64 0% 0,00 827,75 0,00

Arrangementer i alt 9.255,87 279% 3.315,00 42.265,62 1.560,00

Andet 

  Ekstraordinær indtægt/udgift 3 -10.153,09 0% 0,00 141.736,50 111.234,00

  Hensættelser 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

Andet i alt -10.153,09 0% 0,00 141.736,50 111.234,00

Resultat Foreningen TRoA i alt -138.755,08 65% -213.451,00 244.354,93 61.107,33
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STATUSOPGØRELSE 

 

NOTE 1: NYINDKØB OG TILSKUD PÅ FORENINGSNIVEAU 
Nyindkøb i regnskabet dækker over TRoAs egenbetaling til nyanskaffelser uden for udvalgenes egne 

anskaffelser. Det kan for eksempel være nyanskaffelser til lokalerne eller renovering af 2. salen. Når der også 

søges penge fra fonde eller kommunen, viser det derfor ikke den fulde mængde af anskaffelser, der er bleven 

foretaget, men kun TRoAs egne omkostninger. Derfor er der her lavet en oversigt over de samlede 

anskaffelser og de tilhørende tilskud: 

Tilskud  Beløb 

DUF Lasercutter  42.932 kr. 

Aalborg Kommune  38.340 kr. 

Trygfonden  1.687 kr. 

Tilskud i alt  82.959 kr. 

Indkøb i alt  -225.953 kr. 

Egenbetaling i alt  -142.994 kr. 
 

NOTE 2: BESTYRELSEN AKTIVITETER OG LIGNENDE 
Bestyrelsens aktiviteter bestod i 2022 af: 

Kontobetegnelse Note Regnskab 2022 Regnskab 2021 Regnskab 2020

Aktiver

Skyldig kontingent 0,00 0,00 -2.150,00

Likvider i alt 372.170,77 524.671,15 261.712,04

  Varelager Cafe - vare 13.520,77 13.156,07 6.356,24

  Varelager Udvalg - Airsoft 8.065,00 14.395,00 20.125,00

  Varelager Cafe - Fraktion Pap 0,00 134.184,18 102.517,93

  Varelager Udvalg - Faktion Pap 0,00 6.994,05 6.994,05

  Varelager Udvalg - Bar 7.820,45 11.203,95 14.103,45

  Øvrige Tilgodehavende 4 55.063,53 0,00 0,00

456.640,52 704.604,40 409.658,71

Passiver

  Egenkapital Primo 545.631,04 301.276,11 312.425,37

  Årets resultat -138.755,08 244.354,93 -11.149,26

Egenkapital i alt 406.875,96 545.631,04 301.276,11

Gæld

  Depositum Nøgler 12.000,00 12.000,00 12.800,00

  Samlekonto Kreditorer 5 33.728,56 141.522,36 93.981,60

Skyldige afgifter 1.511,00 1.541,00 1.601,00

  Kontingenter næste år 2.525,00 3.910,00 0,00

Gæld i alt 49.764,56 158.973,36 106.781,60

Henlæggelser

Henlæggelser i alt 0,00 0,00 0,00

Passiver i alt 456.640,52 706.145,40 409.658,71
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Aktivitet  Beløb 

Revision på tilskud  -9.469 kr. 

Delegerede til Bifrost GF  -2.160 kr. 

TRoA Generalforsamling 2022 -2.096 kr. 

Arbejdsdag i lokalerne  -1.465 kr. 

Intern vareforbrug  -1.045 kr. 

Øvrige aktiviteter  -267 kr. 

I alt  -16.501 kr. 
 

NOTE 3: EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER 
Ekstraordinære indtægter og udgifter bestod i 2022 af følgende: 

Indtægt  Beløb 

Indtægter fra Mobile Pay  4.297 kr. 

Øvrige indtægter  507 kr. 

Udgifter   

Bogføringsfejl fra 2021  -8.786 kr. 

Skade på lejet varevogn  -5.000 kr. 

Øvrige udgifter  -1.171 kr. 

I alt  -10.153 kr. 
 

NOTE 4: BESTYRELSEN AKTIVITETER OG LIGNENDE 
Tilgodehavende i TRoA bestod d. 31/12 2022 hovedsageligt af udestående tilskud fra Aalborg kommune samt 

andre udestående indtægter. Desuden er nogen omkostninger til vinterlejr 2023 periodiseret som et 

tilgodehavende, når de blev afholdt i 2022. 

Tilgodehavende   Beløb 

Aalborg kommune  38.340 kr. 

Periodisering af omkostninger 7.064 kr. 

Izettle  6.565 kr. 

Udlæg medlemmer  2.094 kr. 

Aktører Halloweenløb  1.000 kr. 

I alt  55.064 kr. 
 

NOTE 5: ANDEN GÆLD (SAMLEKONTO KREDITORER) 
Anden gæld bestod d. 31/12 2022 Hovedsagelig af indbetalt deltagelsesgebyrer til TRoA arrangementer, der 

først bliver afholdt i 2023. 

Gældspost  Beløb 

Deltagere Vinterlejr 2023  23.763 kr. 

Deltagere Watch the Skies 2023 6.386 kr. 

Mindre regninger  3.580 kr. 

I alt  33.729 kr. 
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REVISIONSPÅTEGNING 
Jeg har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2022 for foreningen TRoA. Alle 

væsentlige poster og poster af en vis størrelse er gennemgået og fundet tilfredsstillende. Jeg har desuden fået 

afklaret alle eventuelle tvivlsspørgsmål i en tilfredsstillende stil. 

 

Regnskabet der er kommet mig i hænde, er uden noter, hvorfor disse i skrivende stund ikke er kendte for mig 

(05/02/2023) 

 

Regnskabet er godkendt uden forbehold. 

__________________________ 

Christine McKennell Christensen 

Intern revisor 
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BESTYRELSEN BUDGETFORSLAG FOR TROA 2023 

 

Kontobetegnelse Note Budget 2023 Regnskab 2022 %  Budget 2022

Medlems indtægter

  Kontingent Senior 166.500,00 157.500,00 104% 152.100,00

  Kontingent Ungdom 18.000,00 21.500,00 78% 27.600,00

  Kontingent Junior 37.000,00 33.070,00 147% 22.500,00

  Kontingent Familie 5.000,00 4.500,00 118% 3.800,00

  Kontingent TRoAs Venner 3.200,00 3.300,00 92% 3.600,00

Kontingenter i alt 229.700,00 219.870,00 105% 209.600,00

  Klubskabsleje 7.200,00 6.700,00 93% 7.200,00

  Gebyr opkrævning 3.000,00 3.350,00 84% 4.000,00

Gæste adgang i TRoA 2.500,00 3.207,25 321% 1.000,00

Medlems indtægter i alt 242.400,00 233.127,25 96% 242.938,00

Tilskud

Aktitetstilskud 31.200,00 25.746,00 122% 21.138,00

Øvrige Tilskud 0,00 82.959,00 - 0,00

Tilskud i Alt 31.200,00 108.705,00

Lokaleudgifter

  Husleje -111.720,00 -111.720,00 100% -111.720,00

  Andre lokale udgifter -23.000,00 -20.940,33 82% -25.500,00

  Nyindkøb / Renovering 1 -71.000,00 -224.653,02 129% -174.400,00

Lokaleudgifter i alt -205.720,00 -357.313,35 115% -311.620,00

Cafe

  Varesalg Cafevare 150.000,00 125.740,44 191% 66.000,00

  Vareforbrug Cafevare -108.500,00 -88.305,89 184% -48.000,00

  Varesvind Cafevare -1.500,00 -1.527,52 76% -2.000,00

  Kassedifferencer Cafe 0,00 98,93 0% 0,00

Cafe i alt 40.000,00 36.005,96 225% 16.000,00

Magic

  Varesalg Magicvare 0,00 144.349,95 0% 0,00

  Vareforbrug Magicvare 0,00 -151.528,91 0% 0,00

Magic i alt 0,00 -7.178,96 0% 0,00

Cafe+Magic 40.000,00 28.827,00 180% 16.000,00

Administration

  Bestyrelsen aktiviteter og lign. -19.775,00 -16.501,00 102% -16.170,00

  Betaling løsninger -3.250,00 -3.347,74 87% -3.850,00

  Kontorhold og regnskab -17.150,00 -14.891,19 68% -22.000,00

Diverse Administrationsudgifter -8.600,00 -11.024,47 298% -3.700,00

  Reklame og PR (tryksager) -5.000,00 -2.029,42 41% -5.000,00

  Løn Sekretær -41.500,00 -41.029,81 98% -42.000,00

  Udvalgsturen -29.000,00 -24.898,46 100% -25.000,00

  Gebyrer og Bankomkostinger -7.500,00 -10.846,46 181% -6.000,00

Administration i alt -131.775,00 -124.568,55 98% -126.720,00

Faste indtægter /udgifter total -55.095,00 -111.222,65 62% -179.402,00
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NOTE 1: NYINDKØB 
Følgende nyindkøb er indeholdt i budgetforslaget. 

Indkøb Uddybning Beløb 

2. sal Tæpper/Rumdelere og Skabe Færdiggørelse af 2. salen – vedtaget på 

tidligere GF. 

21.000 DKK 

Kopimaskine  Indkøb af ny kopimaskine da den gamle 

havde behov for udskiftning. 

18.000 DKK 

Medlemsportal fra Winkas Udbygning med medlemssystem til 

regnskabs- og administrationssystem. 

10.000 DKK 

Ny Arbejds PC til Kontoret De gamle maskiner er forældet og har 

behov for udskiftning. 

8.000 DKK 

Varmeovne Indkøb anmodet af Sidste Søndag. 5.500 DKK 

Kontobetegnelse Note Budget 2023 Regnskab 2022 %  Budget 2022

Aktiviteter

Airsoft 4.925,00 11.901,80 -100% -11.900,00

Brætspil -5.200,00 -3.914,22 51% -7.700,00

Festudvalg 5.200,00 2.121,70 82% 2.600,00

Sidste Søndag -4.400,00 -6.126,87 -200% 3.065,00

Table-Top -10.000,00 -13.425,25 103% -13.079,00

Ungdomsudvalg -6.500,00 -8.573,39 177% -4.850,00

X-Wing 0,00 1.065,30 0% 0,00

Bordrollespil 0,00 -2.525,99 51% -5.000,00

Nyhedsudvalg -500,00 0,00 0% -500,00

Værksted -3.000,00 -7.158,29 239% -3.000,00

Aktiviteter i alt -19.475,00 -26.635,21 71% -37.364,00

Arrangementer

Sidste Søndag Døgnscenarie 150,00 3.616,60 0% 0,00

Midsommer (tidl. Krigslive) 0,00 0,00 0% 0,00

Sommerlejr 0,00 -4.434,83 -136% 3.255,00

Vinterlejr 286,00 7.057,46 11762% 60,00

Små events (Små Live m.m.) -220,00 3.016,64 0% 0,00

Arrangementer i alt 216,00 9.255,87 279% 3.315,00

Andet 

  Ekstraordinær indtægt/udgift 0,00 -10.153,09 0% 0,00

  Hensættelser 0,00 0,00 0% 0,00

Andet i alt 0,00 -10.153,09 0% 0,00

Resultat Foreningen TRoA i alt -74.354,00 -138.755,08 65% -213.451,00
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Indkøb Uddybning Beløb 

Inventar til kiosk Inventar til kiosken for at forbedre salget. 5.000 DKK 

Bagbeklædning til lageret Forbedring af lagerfaciliteter – anmodet af 

Sidste Søndag. 

3.500 DKK 

Total  71.000 DKK 
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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: TILFØJELSE AF PENSIONIST- OG FØRTIDSPENSIONISTKONTINGENT 

FORSLAG 
Tilføjelse af et pensionist- og førtidspensionistkontingent. 

Senior (over 24 år): 900 DKK om året 

Ung (18-24 år): 600 DKK om året 

Junior (under 18 år): 500 DKK om året 

Pensionist og førtidspensionist: 600 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 
Vi foreslår at førtidspensionister og pensionister fremover får et nedsat kontingent til samme niveau som 

Ungdom (pt. 300 DKK pr halvår). Disse medlemmer har ofte en begrænset økonomi, og har sjældent udsigt 

til at den forbedres synderligt senere. Dette adskiller dem fra arbejdsløse og studerende – begge grupper som 

på sigt vil kunne få en bedre økonomi - som derfor ikke er med i dette forslag, selvom vi har en forståelse for 

at de også i perioder kan have svært ved at betale medlemskab. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG K-2: 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 

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 
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MOTIVATION 
Såfremt forslaget med det nye kontingent ikke bliver vedtaget vil bestyrelsen foreslå at vi fastholder den 

gamle kontingentmodel. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

Budgetforslag 

Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2021 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er 

inkluderet i bestyrelsens budgetforslag. 

FORSLAG B-1: KØB AF ROBOTSTØVSUGER TIL 2. SAL 

FORSLAG 
Der indkøbes en robotstøvsuger til rengøring af 2. sal. Da det er et stort lokale og vi er mange brugere hvor vi 

ikke kan forvente at alle er lige opmærksomme på at omgås robotstøvsugeren mest hensigtsmæssigt, er vi 

nødt til at købe en forholdsvis robust model hvorfor der afsættes 10.000 DKK til indkøb baseret på en 

vurdering af at en ”iRobot Roomba S9+” vil være egnet. 

MOTIVATION 
Lokalet på 2. sal er ret stort, og bliver ofte brugt af få personer, som har svært ved at finde overskuddet til at 

støvsuge hele rummet når de kun har brugt en lille del. Det har skabt en situation, hvor der sjældent bliver 

gjort rent i lokalet. På opfordring af de medlemmer der bruger lokalet, stilles der derfor et forlag om at bruge 

en robotstøvsuger der kan støvsuge for disse folk. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen (på opfordring af medlemmer af lokalet på 2. sal). 

FORSLAG B-2: OVERTAGELSE AF MØDELOKALET PÅ 2. SAL 

FORSLAG 
Vi overtage mødelokalet på 2. sal der ligger ved trappeopgangen – den eneste del af 2. salen der pt. ikke lejes 

af TRoA. 

Den præcist stigning i ”husleje” er ikke endeligt bekræftet af kommunen, men forventes at ligge i nabolaget 

3.000 – 5.000 kroner. Forslaget antager derfor en årlig budgetforøgelse på 5.000 DKK. 

MOTIVATION 
Der er et mødelokale på 2. sal, som kan lånes af kommunen. Det har den lidt misvisende titel LOFs 

mødelokale. Vi har snakket med kommunen og kan overtage dette mødelokale også, og således have hele 2. 

sal. Det vil give os et ekstra lokale, der kunne indrettes som et nyt mødelokale og/eller spillokale. 

Mødelokalet på 1. sal er fint, men kan nogle gange være lidt småt for større grupper.  

Der er heldigvis ikke et akut behov for at vi overtager lokalet, men som en fremtidssikring kunne det give 

mening. Det vil sandsynligvis koste os en øget husleje på ca. 3-5.000kr om året – vi mangler et endeligt tal 

fra kommunen. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG B-3: ”PROJECT WURTBAD” – DEKORERING AF SPILLELOKALE 6 

FORSLAG 
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Indretning af lokale 6 til et mere stemningsfyldt rollespilslokale. 

GULVE OG VÆGGE 

Vi vil male rummets lange vægge hvide. De er hvide i forvejen, men års slitage har gjort sit indtog. 

Endevæggene maler vi flaskegrønne. De grønne vægge skaber en mere intim stemning uden at rummet 

drukner i farver.  

Vi vil lægge nyt gulv på. Specifikt vil vi lægge tæppefliser i en neutral farve. Tæppefliserne er gode til brug i 

foreninger og institutioner, er nemme og billige at skifte og vil give rummet et mere moderne look. De er også 

ekstremt holdbare.  

INTERIØR OG DESIGN 

Da vi diskuterede hvilket design rummet skulle have blev vi også konfronteret af forskellige holdninger. Men 

valget faldt på “let warhammer fantasy”.  

Vi beholder borde og stole som de er. Vi kunne have opgraderet disse også, men vi synes at det på nuværende 

tidspunkt ville være en for stor omkostning. På væggen ud mod gangen vil vi opsætte et lærredsprint af “The 

old world” i en lækker ramme.  

Vi vil gerne genbruge rummets whiteboard men på foreningens lasercutter vil vi skære en fed ramme. På den 

måde vil whiteboardet blive trukket ind i designet uden at det forsvinder.  

Ved siden af whiteboardet vil vi opsætte en “initiative tracker”. En flot udskåret anordning hvor man kan 

indsætte navneskilte på karakterer, monstre eller lign. så man kan tracke hvem i en kamp der har initiativet. 

Denne “intiative tracker” vil have samme design som rammen omkring rummet whiteboard.  

Vi vil ophænge 3 lærredsprint af warhammer billeder for at trække resten af interiøret ind i samme stil. 

Billederne og kortet vil være i rammer af et ældre look.  

IT, LYD OG TECH 

Vi vil gerne give rummet nogle lidt bedre IT-løsninger. Specifikt vil vi på væggen op imod cafeen opsætte en 

ny fladskærm m.chromecast.  

Fladskærmen er på 40’ og vil give rummets brugere mulighed for både at vise billeder, kort og se film. Men 

det giver også brugerne af rummet mulighed for at afspille lyd via chromecast. Der vil betyde at vi kan fjerne 

den bluetooth højtaler som er placeret i rummet.  

Denne samlede løsning mener vi bedst vil favne de forskellige aktiviteter som rummet kan bruges til, også 

med tanke på aktiviteter som ikke er bordrollespil. 
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ØKONOMI OG BUDGET 

Det samlede budget ligger på 17.473 kroner. Det er ikke udgangspunktet at der skal søges penge hjem til 

dette lokale. Men tanken er at hvis dette rum bliver en succes så vil man kunne søge penge hjem til at 

opgradere de resterende rum efter samme tanke.  

Post Antal Pris pr. 

styk / m2 

Link Beløb DKK 

Maling hvid 2 400 kr 
 

800 kr 

maling grøn 1 500 kr 
 

500 kr 

Gulv 20 339 kr Tæppefliser (monteres af Peter) 6.780 kr 

Gulvlim 1 1.000 kr 
 

1.000 kr 

Pensler og div. x 500 kr 
 

500 kr 

Fladskærm 1 3.999 kr https://www.elgiganten.dk/product/tv-

lyd-smart-home/tv-

tilbehor/tv/samsung-40-t5305-full-hd-

led-tv-2021/338903  

3.999 kr 

https://www.elgiganten.dk/product/tv-lyd-smart-home/tv-tilbehor/tv/samsung-40-t5305-full-hd-led-tv-2021/338903
https://www.elgiganten.dk/product/tv-lyd-smart-home/tv-tilbehor/tv/samsung-40-t5305-full-hd-led-tv-2021/338903
https://www.elgiganten.dk/product/tv-lyd-smart-home/tv-tilbehor/tv/samsung-40-t5305-full-hd-led-tv-2021/338903
https://www.elgiganten.dk/product/tv-lyd-smart-home/tv-tilbehor/tv/samsung-40-t5305-full-hd-led-tv-2021/338903
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Ophæng 1 749 kr 
 

749 kr 

Chrome 1 285 kr 
 

285 kr 

Rammer 4 300 kr 
 

1.200 kr 

Billeder 3 370 kr Lærredstryk fra vistaprint 1.110 kr 

Kort 1 0 kr Daniel har en kontakt 0 kr 

Whitebord ramme 1 250 kr Laves i værkstedet 250 kr 

Initiative board 1 300 kr Laves i værkstedet 300 kr 

I alt 
   

17.473 kr 

MOTIVATION 
På sidste generalforsamling blev der fra flere fronter meldt ud at der var ønske om en opgradering af vores 

rollespilslokaler. Nogle af visionerne var store og andre var mere i det små.  

Vi har som gruppe ladet os inspirere af de tanker som blev vendt på sidste generalforsamling. Derfor er vi 

kommet med et udkast som vi mener ligger i foreningens ånd, er vovet og nytænkende men også undgår de 

store armsving som kunne risikere at medføre kritik af planerne.  

Vi vil opgradere rollespils-lokale 6 med en række forskellige tiltag. I overordnede træk omhandler det at 

lægge nyt gulv, male væggene i farver, skabe en strømlinet udsmykning og give rummet bedre IT-redskaber. 

Vi har valgt rum nr.6 da vi synes det var det rum som havde en god størrelse til det projekt vi gerne ville 

søsætte. 

Vi har selvfølgelig også haft forskellige bekymringer omkring projektet. Specifikt var en af de store 

bekymringer hvorvidt andre ville acceptere at en gruppe af medlemmer “overtog” et rum og indrettede det. 

Omvendt ville vi ikke skabe et stort “udvalg” da vi også mente at “for mange kokke fordærver maden”.  

Men vi diskuterede det i detaljer, og vi har også talt om at i fra bestyrelsens side har meldt ud at hvis nogen 

kommet med et helt konkret projekt, så ville man se på det.  

Vi vil også gerne vise de øvrige medlemmer hvordan en nyindretning kunne se ud. Det kunne være 

inspiration til andre lokaler, som kunne indrettes i andre stile, men også vise hvordan man kan favne både 

dem som ønsker ekstrem indlevelse og dem som bare ønsker en lettere stemning med et simpelt tema. 

FORSLAGSSTILLER 
Christian Hoff, Peter Bliss, Jonas CA, Jakob Jørgensen, Emil Ibsen 

FORSLAG B-4: UDVIDELSE AF KRATHUSET 

FORSLAG 
Afsætte penge til egenfinansiering af udvidelse af Krathuset som bruges til Sidste Søndag. 

Formålet er et få etableret toiletbygning i selve krathuset og at få indrettet opbevaringsrum på loftet således 

logistikken omkring afholdelsen af Sidste Søndag kan lettes betydeligt. 

Det samlede budget for projektet er som følger: 

Post Beløb Samlet 

Etablering af loftrum 55.385 kr 
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Post Beløb Samlet 

(Loftkonstruktion, beklædning, adgangsstige, gulv) 

Reoler og hylder 6.000 kr 

Etablering af tørkloset 

(Vægge, døre, isolering, vvs, el, lys, kloak) 

87.500 kr 

Uforudsete udgifter 10.000 kr 

I alt 158.885 kr 

Friluftsrådet - Rammer for Friluftsliv 75.000 kr (47,2 %) 

Aalborg Kommune 23.885 kr (15,0 %) 

DUF 30.000 kr (18,9 %)  

Egenbetaling TRoA / Jem&Fix 30.000 kr (18,9 %) 

 

Dvs. forslaget indebærer at der afsættes 30.000 til egenfinansiering fra TRoAs side. Det er muligt denne 

egenfinansiering kan reduceres yderligere. 

Som en del af forslaget indgår også, at det er muligt udgiften først skal afholdes i næste regnskabsår dvs. 

vedtages forslaget og bliver projektet ikke realiseret i år, afsættes pengene så de kan anvendes i et kommende 

regnskabsår. 

MOTIVATION 
Hver måned lejer TRoA en varebil som vi bruger til at transportere store mængder udstyr fra vores lokaler i 

Nørresundby til Lundby Krat. En tur på ca.15 kilometer. Vi transporterer borde, bænke, kostumer, telte og en 

lang række andet af foreningens udstyr ud til området. Dette vil vi gerne ændre på. Derfor vil vi udnytte det 

tomme tagrum til et isoleret og brugbart loftrum til opbevaring. Der skal opsættes isolering, bygges nyt 

trædæk, samt en låsbar lem med stige. Dette vil give os op til 80 m2 opbevaring.  

Det andet spor er områdets mangel på toilet faciliteter. Hvis vores deltagere skal på toilettet i løbet af en dag 

skal de vandre op til 25 minutter for at kunne komme på WC. Dette er et problem specielt for vores unge 

piger som spiller rollespil. Vi vil installere et WC i den ene ende af bygningen. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

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: BESTYRELSEN UDPEGER HVOR MAN KAN UDMELDE SIG 

FORSLAG 
§ 4 ændres fra: 

Stk. 3: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt skriftligt til 

bestyrelsen. Medlemskabet ophører øjeblikkeligt eller når kontingentperioden udløber, alt 
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efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent eller anden form for 

godtgørelse. 

Til: 

Stk. 3: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt skriftligt til rette 

instans. Bestyrelsen udpeger hvilken eller hvilke instanser er gyldige og informerer om dette 

på foreningens hjemmeside. Medlemskabet ophører øjeblikkeligt eller når 

kontingentperioden udløber, alt efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive tilbagebetalt 

kontingent eller anden form for godtgørelse. 

MOTIVATION 
I praksis er det ikke bestyrelsen der administrerer indmeldelse og udmeldelse, og det er upraktisk at 

vedtægterne præciserer, at bestyrelsen er eneste gyldige udmeldelsesmetode. 

Det er fortsat præciseret, at udmeldelse skal ske skriftligt for at være gyldig, men i stedet for at være defineret 

i vedtægterne hvor det foregår beskriver vedtægterne nu at bestyrelsen kan udpege relevante instanser det 

kan foregå til. 

I praksis vil det være emailen regnskab@troa.dk pt. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

Øvrige forslag 

Øvrige forslag er forslag der hverken påvirker kontingent, budgettet eller vedtægterne. 

Der er ingen øvrige forslag. 
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