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

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING 2022
Du indkaldes hermed til TRoA’s Ordinære Generalforsamling
Lørdag d. 19. februar 2022 kl. 10:00 Godthåbsgade 8A
BEMÆRK: MEDBRING TELEFON ELLER BÆRBAR COMPUTER FOR AT DELTAGE I
AFSTEMNING . S E 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, men tilgår først i 2. indkaldelse.
6. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Bestyrelsen forslag til budget er vedlagt i Bilag C, tilgår i 2. indkaldelse.
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
9.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5)
Kåre Torndahl Kjær genopstiller
Martin Brassøe genopstiller
Daniel Ganshorn Bliss genopstiller
Morten Baagøe genopstiller
Ole Risgaard Hansen genopstiller

10. Valg af intern revisor (1)
11. Valg af Bifrost repræsentanter (2)
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 debatteres 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:
-

Fjernet ændringer der var lavet for at håndtere en digital generalforsamling.
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-

Har dog fortsat holdt fast i stemmeproceduren for sidestillede forslag hvor man stemmer om dem
alle i en, samlet lukket afstemning.

-

Har også fortsat valgt at holde fast i et digitalt værktøj til stemmeafgivelse, for at effektivisere
stemmeoptælling og kunne anvende den forbedrede metode til sidestillede forslag.
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BILAG B: BERETNINGER
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING
Skrevet af Christian Nørgaard
Vi startede året med at være ret nedlukket af corona, og desværre blev vi nødt til at aflyse Udvalgstur og
Vinterlejr. Det var ærgerligt at vi ikke kunne få lov til at takke de frivillige ordentligt med udvalgstur. Vi
krydser fingre for at det bliver muligt i 2022.
Herefter gik vi i gang med at organisere og senere afholde vores første digitale online generalforsamling. Det
gik overraskende godt, og en af de større ting der blev vedtaget, var at vi ville udvide vores lokaler til at
omfatte 2. salen. Som nogen måske kan huske, havde vi i 2020 brugt lokalet på 2. salen fast til at have plads
nok til at alle kunne være i foreningen grundet pladskrav. Det viste sig at være så god en ordning at der var
stemning for at vi fik større lokaler.
Vi har i løbet af året brugt en del energi og penge på at gøre 2. salen mere brugbar og få indrettet den
fornuftigt. I den forbindelse har vi også foreslået at vi fortsat vil bruge en del penge, for at få de sidste ting på
plads.
En anden ting vi diskuterede, var landsforeningen Bifrost. Det er ikke så tit at de er på dagsorden i TRoA,
men vi havde oplevet et par ting vi synes skulle rettes lidt, op, og med en delegeret i hovedbestyrelsen tog vi
en diskussion på generalforsamlingen. Efterfølgende har vi haft mange dialoger med landsforeningen, og lagt
en del arbejde der, og vi synes vi er kommet til et punkt, hvor vi kan være tilfredse igen. Vi har ikke fået
ændret alt som vi vil have det, men i en landsforening skal der være plads til mange holdninger, og vi er i det
mindste på rette spor, og vi føler vi bliver hørt og lyttet til når vi har noget på hjertet.
Da vi kom til sommer, blev vores lokaler genåbnet, og vi kunne igen begynde at afholde vores aktiviteter.
Desværre lykkedes det ikke at få afholdt vores sommerscenarie Midsommer, men mange andre aktiviteter
kom i gang igen. Sommerlejr blev afholdt, og mange af vores normale turneringer kom så småt i gang sidst på
sommeren eller i løbet af efteråret.
Hvis man skal se lidt tilbage på foreningen under corona, så har det været hårdt for foreningen, men vi er
kommet ret fornuftigt igennem krisen. Mange af vores aktiviteter er startet op igen, og de nuværende
restriktioner gør at vi stadig kan afholde vores aktiviteter. Vi har i løbet af krisen trukket ret meget på nogle
frivillige og ildsjæle, og desværre blev nogle af dem brændt ud. Vi kan også godt mærke at der generelt er lidt
mere træthed i foreningen og samfundet, og vi er opmærksomme på det. Vores håb er at der stille og roligt
kommer nye kræfter til, og at folk finder energien igen. Vi klarer os ret godt, men er måske ikke helt så meget
overpowered superhelte som vi har været. Rent økonomisk har vi været gode til at få støtte til de tab vi har
haft, så på den side ser det ret fantastisk ud.
En ting der dog har været en glædelig overraskelse, er at se hvor meget foreningen betyder og har betydet for
folk under coronakrisen. Det er også en af grundene til at vi har valgt at holde åbent grundet mental sundhed
sidst på året, og ikke lukke helt ned.
Hvis vi ser lidt overordnet på vores aktiviteter så er meget som det plejer. Bordrollespil, Figurspil og Sidste
Søndag er nok vores mest besøgte aktiviteter, og de virker alle til at have det godt for tiden, med masser af
deltagere. Aktiv Tirsdag og Airsoft er også populære, og har til tider være udsolgte/fyldt, hvilket er godt at se.
Brætspil ligger i sit normale leje, men havde nogle meget velbesøgte brætspilscafeer, de gange hvor TRoAs
formand ikke kunne deltage. Dette har bestyrelsen ikke nogle kommentarer til

AIRSOFT
Skrevet af Morten Baagøe
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Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

BRÆTSPILSUDVALGET
Skrevet af Niels Christian Trude Christensen
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

FESTUDVALGET
Skrevet af Morten Baagøe
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

IT-UDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
IT-udvalget her oplevet endnu et roligt år.
Kernen er IT-udvalgets arbejde er stadig at være et serviceorgan der tilbyder ydelser for de øvrige aktiviteter i
TRoA: Hjemmeside, tilmelding, 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. Så laver du et arrangement hvor du har brug for noget
hjælp i den retning, så tag fat i os.
Det er vigtigt du gør det med al online tilstedeværelse så vi på den måde sikrer, at vi ikke bruger for mange
penge på hjemmesider eller har for mange forskellige løsninger rundt omkring som er svære at overskue og
administrere. Brug os, vi er der for det samme.

KIOSKUDVALGET
Skrevet af Peter Ganshorn Bliss
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

PROJEKT: X-WING
Skrevet af Karsten Rasmussen
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

SIDSTE SØNDAG
Skrevet af Steffen Kanstrup
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

SOMMERLEJR
Skrevet af Jacob Hansen
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

TABLETOP-UDVALGET
Skrevet af Thomas Madsen
Efter en stille start på året er vi nu kommet i gang med at bruge 2 sal, som gør vi ikke længere skal stå skulder
ved skulder i battle. Samt vi nu har plads til større turneringer og events.
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Der er stille og roligt kommet gang i vores turneringer igen, specielt Star Wars Legion har haft travlt, men
som verdenen lukkede op begyndte de fleste systemer at lave events og de populærere film aftener er kommet
i gang igen.
Vi har skiftet lidt rundt i udvalget og siger tak til Rasmus Holland for mange års fantastisk arbejde i udvalget
og siger nu velkommen til Rene Skall, som i måske kender fra de mange Star Wars events vi har haft i
foreningen.

TROA MARKED
Skrevet af Morten Hørby
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

UNGDOMSUDVALG
Skrevet af Emil Frej Gyldholm Møller og Erik Støvring
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.

VINTERLEJR
Skrevet af Bo Karlsen
Ikke tilgået da første indkaldelse blev sendt ud.
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER
REGNSKAB TROA 2021
Tilgår i 2. indkaldelse.

REVISIONSPÅTEGNING
Tilgår i 2. indkaldelse.
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BESTYRELSEN BUDGETFORSLAG FOR TRO A 2022
Tilgår i 2. indkaldelse
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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 hensigtsmæssige. 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 2021 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
inkluderet i bestyrelsens budgetforslag.

FORSLAG B-1: INDRETNING AF 2. SALEN – STEP 2
FORSLAG
B ORDE - S TOLE
•

Hæve-sænke 20.000 kr.
o

8 h/s borde
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•

•

o

Dette giver 12 i alt. Det er hvad der er ønsket fra både Krea, tabletop og multipurpose
brugere.

o

“Model 2” som der gerne til GF skulle stå tre af på andens salen opfylder kravene.

o

Elektrisk Hæve sænke

o

6 x 4 Fod

o

Man kan sidde under dem fra alle sider.

o

De kan stables 1 på en andet (vægt krav)

o

De kan flyttes og løftes(til stabling) af 2 personer.

o

Vipper og bøjer ikke. (“Model 1” gjorde desværre begge dele)

Afsætning 7.000 kr.
o

16 Afsætningsborde

o

Samlet set giver det 20 (der 4 udarbejdet i step 1)

o

Afsætningsbordene er multi purpose borde (Der står i skrivende stund 3 af dem på 2. salen)

o

Primær funktion er at folk kan stille grej der ikke bruges i spil på dem ved tabletop sessioner.

o

3 af dem kan samles og udgøre et 4 x 6 bord. Så potentielt 6 extra spilleborde til turneringer.

Stole 21.000
o

16 stole

o

Samme kvalitet som dem vi har. De er slet ikke billige, men de har vist sig at være nogen der
kan holde.

O PBEVARING
Dette er en stor post, for intentionen er at vælte de skabe der allerede eksisterende og bygge op således at der
er plads til meget bedre og flere af slagsen. Rygterne vil vide at ikke alle håndværkere er så presset som de
har været så priser er måske ikke skyhøje
•

Nedtagning af eksisterende 40.000

•

Indkøb af skabe tilsvarende dem der er i battle 25.000

S KILLEVÆGGE
•

3 stk 3 meter lyd dæmpende 12.000 kr.
o

Det virker desværre ikke til at arbejdsgruppen der står for skillevægge når at bygge
prototypen inde Generalforsamling.

T ÆPPER
•

Lyddæmpende
o

Ikea og andre steder har løsninger der kommer i “felter” det kan samles ala puslespil.
Intentionen er at købe sådanne til at have under spillebordene.

F ORPLEJNING
Dette er normalvis ikke på budgetter. Det er har været et ønske fra gruppen og specielt Ole at have med i
budgettet. Det har altid været muligt at købe pizza til folk der arbejder en hel dag på forenings vegne.
Ligeledes kan det tages en sodavand til udvalg der bruge tid på deres vedligehold og lignende. Når det er på
dette budget er det for at have en måde at holde styr på det imellem arbejdsgrupperne. Det er også en måde
at udelukke at nogen kan have følelse af at nogen misbrugte forplejningsprivilegier.
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Der afsættes 2.000 til forplejning.

S AMLET B UDGET
Borde-Stole
Opbevaring
Skillevægge
Gulvtæpper
Forplejning (arbejdsweekender)
Samlet

48.000
65.000
12.000
10.000
2.000
137.000

MOTIVATION
S TATUS PÅ ARBEJDET INDTIL VIDERE
Indretningsprojektgruppen har i skrivende stund været i gang i ca. 11 måneder.
Vi har holdt et stormøde hvor alle fra foreningen var inviteret. 22 var til stede. Mødet blev brugt på at få
input fra alle bruger om alle tænkelige måder at bruge anden salen på. Og yderlige mødet hvorpå vi fandt ud
af hvem der skal være i projektgruppen.
Vi har derefter holdt endnu et møde hvorpå vi omsatte alt input til kravspecifikation på diverse områder
(Borde-Stole, Opbevaring, Skillevægge,Gulvtæpper og andet) Vi dannede arbejdsgrupper hvis formål i første
om gang var at lave løsningsforslag og prototyper baseret på kravspecifikationerne. Kravspecifikationerne
kan ses her. De er dog ikke 100% opdateret.
Indretningsmødeprojektgruppe kravspecifikationer
Efter en rum tid (mere end planlagt desværre) mødtes hele gruppen igen til møde. Her blev prototyper og
løsningsmodeller fremlagt og diskuteret. Der blev udformet Step 1 og Step 2 planer. Step 1 sendt til
bestyrelsen til godkendelse. Step 2 forberedt til fremlæggelse til generalforsamling (Dette dokument) Step 1
budget er på 58.000, og det er det simpelt hen fordi materialer er steget med så meget i perioden.
Bestyrelsen godkender in December Step 1. Og arbejdsgrupperne er i skrivende stund igang med at udføre
den. Det er grundet restriktioner ikke en god mulighed at invitere til store arbejdsweekender med mange
bidragende medlemmer. Så processen er desværre ikke hurtig.
Det forslag og godkendte budget til step 1 kan ses i referatet fra bestyrelsesmødet i November 2021.

F ORSLAG TIL STEP 2
Samlet her er den løsnings model vi gerne ser sat i værks. projektgruppens håb er at alle der ønsker at blive
hørt føler sig hørt. At beslutningerne der er taget med henblik på at opfylde som mange krav som det er
muligt giver mening for medlemmerne. Hvis det er tilfældet ønsker vi at kunne iværksætte plan 2 snarest
efter generalforsamling.
Det er vigtigt at træffe de rigtige beslutninger, men nu vil vi også gerne vise at vi kan lave resultater.
Bliver projektet godkendt bliver første skridt at søge kommune og fonde om midler til projektet. Vi forventer
stærkt at kunne få en god del af udgifter dækket.
Dette forslag fremstilles dog uden støtte søgning i mente, for vi ønsker at lave projektet selvom vi måtte ende
med ikke at få udefrakommende økonomisk støtte. Vi mener vi har rigtigt gode muligheder for at lave et
kæmpe stort lokale om til et med rigtigt gode faciliteter for overkommelig pris.
Støtte søgninger nævnes kun af to grunde.
1) Der bliver noget tid ca. 2 måneder efter GF) hvori der ikke kan indkøbes noget. Man kan, som
udgangspunkt, ikke få støtte til noget der allerede er brugt penge på.
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2) Så i ved vi ikke har glemt det. Christian Nørgaard viste en fin liste af 4-5 steder der har lavet lignende
sager (hæve sænke borde og reoler) hvori kommunen i de fleste tilfælde havde givet 50%.

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