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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 

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 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

BRÆTSPILSUDVALGET 

Skrevet af Niels Christian Trude Christensen 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

FESTUDVALGET 

Skrevet af Morten Baagøe 
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Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

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. 

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

CAFEUDVALGET 

Skrevet af Peter Ganshorn Bliss 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

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. 
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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. 

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

hjælpere. 

SIDSTE SØNDAG 

Skrevet af Steffen Kanstrup 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

SOMMERLEJR 

Skrevet af Jacob Hansen 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

TABLETOP-UDVALGET 

Skrevet af Thomas Madsen 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

TROA MARKED 

Skrevet af Martin Brassøe 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

UNGDOMSUDVALG 

Skrevet af Valdemar Lunddal Jensen 

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 

VINTERLEJR 

Skrevet af Bo Karlsen  

Tilgår forventelig inden 2. indkaldelse. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER 

KASSERERENS BERETNING 

Tilgår til 2. indkaldelse. 
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REGNSKAB TROA 2022 

Tilgår til 2. indkaldelse. 
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BESTYRELSEN BUDGETFORSLAG FOR TROA 2023 

Tilgår til 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: 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 

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 pt. ingen øvrige forslag. 
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