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INDKALDELSE TIL  

GENERALFORSAMLING 2014 
Du indkaldes hermed til TRoA’s Ordinære Generalforsamling 

Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler 

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), kasserer (1) og kasserersuppleant (1) 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5) og suppleanter (2) 

10. Valg af intern revisor (1) og intern revisorsuppleant (1) 

11. Valg af Bifrost repræsentanter (2) 

12. Eventuelt 

Under generalforsamlingen vil foreningen være vært for lidt let mad og drikke. 

Vi glæder os meget til at se dig til Generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN 
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA. 

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER 

1.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet der er til 

debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. Desuden kan dirigenten 

udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke overholdes. 

1.2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. Dog 

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

taleret af dirigenter udenfor talerækken. 

1.3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangsindlæg og et minut for videre indlæg. 

Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid. 

1.4. Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning. 

1.5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden der 

ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er på 

valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse , 

almindeligt suppleringsvalg. 

1.6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt tidspunkt 

under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet. 

Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan 

generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. 

Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke finde sted. 

1.7. Rygning og alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner skal være indstillet til lydløs. 

1.8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes 

generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling indenfor en 

måned.  

2. AFSTEMNING 

2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det næst-

mest yderliggående osv. indtil alle forslag er faldet eller et forslag er vedtaget. Det er dirigenten der 

bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er, og dermed rækkefølgen afstemningen skal 

foregå i 

2.2. Det er kun det antal stemmer der er til stede i salen på afstemningstidspunktet der er relevante i 

forhold til om et givent forslag bliver vedtaget eller forkastet eller hvem der bliver valgt til 

tillidsposter. Det er op til stemmeudvalget at vurdere hvornår det er påkrævet at genoptælle 

stemmerne. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt. 

2.3. For forslag noteres stemmetal i referatet. Således skal forslag altid bringes til afstemning for at få 

stemmetal noteret. 

2.4. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet. 

2.5. Ved personvalg og andre afstemninger, hvor stemmelighed medfører, at ingen afgørelse er truffet, 

træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de, med samme stemmetal. Bemærk at for forslag vil 

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

vedtægterne. 
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3. FORSLAG OG BUDGET 

3.1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er 

derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt 

de stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er 

det overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale et om et ændringsforslag eller en nyt forslag. 

3.2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og 

disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det opfordres 

dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden 

det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. Ethvert forslag behøver kun 

at beskrive de budgetpunkter det berører, og den financielle justering der skal foretages samt 

beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører.  

3.3. Såfremt flere forslag berører de samme budgetpunkter, de ikke kan forenes og forslagsstillerne 

ønsker at vedholde punkterne stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er 

det dirigenten der afgører stemmerækkefølgen. Når der er stemt om alle budgetforslag stemmes der 

om det samlede budget. 

3.4. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”. 

4. PERSONVALG 

4.1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.  

4.2. Ved personvalg må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger to minutter i 

varighed. Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring 

dennes kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden må ikke overstige fem minutter per 

opstillet. 

4.3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia.  

4.4. Ved opstilling in absentia må et andet medlem af generalforsamlingen holde motivationstale for den 

opstillede efter bedste evne. 

4.5. 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. 

4.6. Hvis mindst et stemmeberettiget medlem begærer det, vil et personvalg være skriftligt. Personvalg 

hvor de stemmeberettigede har mere end en stemme vil altid foregå skriftligt af praktiske hensyn. 

4.7. Det er muligt, under valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til en 

post som suppleant.  

4.8. Ved suppleantvalg  hvor der vælges mere end en suppleant afgøres rækkefølgen af stemmetal. 

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

begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning, 

eksempelvis suppleantvalg, idet stemmetalet afgører rækkefølgen. 

4.10. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages 

mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan 

generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal.  

Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er 

yderligere mistillidsbegæringer. 
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BILAG B: BERETNINGER 
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSENS BERETNING 

Skrevet af Steffen Kanstrup 

Så er året 2013 ovre og TRoA har haft endnu et travlt år. 

Nogle af de store ændringer der er sket det forgangene år er ombygning af underetagen til et rigtig 

velassorteret og meget brugt værksted. Det skete forholdsvis hurtigt og med stor frivillig arbejdskraft fra 

foreningens medlemmer. Vi vil gerne sige tak til de der var med til at bygge værkstedet, hvilket alle 

medlemmer af foreningen kan benytte sig af.  

En anden stor udfordring fra sidste års generalforsamling var det nye regnskabssystem. Det var en stor 

investering fra foreningens side og efterfølgende et stort arbejde med at få konverteret vores gamle system til 

det nye. Dette arbejde er fortsat ikke helt komplet mht. implementeringen af det nye kassesystem, men i 

skrivende stund er de første guides ved at blive skrevet til oplæringen i at benytte kasseapparatet og den 

endelige implementering vil snart følge. 

Det har også være et år hvor vi på økonomien har haft spendere bukserne på og vi budgetterede med et ret 

stort underskud. Det har dog vist sig at foreningen som helhed og i udvalgene, har taget dette meget seriøst 

og har holdt lidt igen eller fundet billigere løsninger. Og det er denne foreningsfølelse der er meget 

dominerende her i TRoA, for selv i år hvor vi vælger at bruge mange penge, så står vi sammen om at tilpasse 

forbruget så det ikke bliver et overforbrug. 

Intet år uden aktiviteter og 2013 var bestemt ingen undtagelse. Der er fuld gang i pen and paper, live, airsoft, 

magic og tabletop. Tabletop har i løbet af 2013 vokset sig meget stor med escalation leagues i både 

warhammer fantasy og 40K, samt flere der spiller warmachine. Det er rigtig dejligt at se at der er så stor 

interesse for figurspillet og aktiviteter i det hele taget i foreningen.  

Det er desværre også i år at vi siger farvel til Krater. Krater oplevede desværre et stort fald i deltagere. På 

trods af stort engagement fra arrangørerne og flere forsøg på at fastholde og få flere deltagere besluttede 

arrangørerne at stoppe kampagnen. På foreningens vegne vil jeg gerne sig tak til alle der var med til at 

arrangere Krater, nye initiativer er altid svære, men I har løftet opgaven med gåpåmod og entusiasme. Jeg 

håber at I også fremover vil gå ind i arrangører arbejdet her i foreningen og være med til at definere vores 

fremtidige arrangementer.  

Det er også året hvor TRoA har lagt op til at overgive ansvaret for Tornby projektet til en anden forening. 

Selvom det er beklageligt, så er der dog en del faktorer som gjorde at vores fortsatte tilblivelse i denne projekt 

gjorde at vi risikere foreningen som helhed, og dette mente vi ikke var en risiko vi, som foreningen, var villige 

til at tage. 

Endeligt er der i år endnu engang et TRoA sommerscenarie på bedding. Det bliver afholdt på Rosenholdt, 

også en gammel kending i TRoA regi og vi ser frem til at det helt nye arrangør hold får afholdt deres scenarie, 

Rosenlund, med succes. 

Det indeværende år, 2014, er også vigtigt for foreningen, i det a d. 9 august i år skal vi have fundet de store 

bøtter med kanel frem for der fylder foreningen 25 år. Dette er noget vi er meget stolte af og det skal 

selvfølgelig fejres med maner. 

AIRSOFT 

Skrevet af Daniel Kansberg 
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Året 2013 har overordnet set været et godt år for TRoA Airsoft. Vores arrangementer har trukket flere og flere 

til, vi har fået nyt udstyr til vores deltagere og vores faciliteter har gjort det attraktivt at være medlem af 

TRoA. 

Vi startede året som vi sluttede 2012. Gode arrangementer, om end de ikke var så fantastisk besøgte - intet 

unormalt i det, da det jo var vinter. Sidenhen på foråret blev vores arrangementer mere og mere besøgte, 

ligesom vi på vores rutine og stabile arrangementsafholdelse viste vores deltagere, at det var attraktivt at 

komme igen. Derfor meldte flere og flere sig ind i TRoA - også langt flere end vi havde forventet. Vores 

budget var konservativt sat, med cirka 40% medlemmer og 60% betalende deltagere til vores arrangementer. 

Det var baseret på tal fra 2012, hvor vi havde cirka 25% medlemmer. Det har dog vist sig at tallet for antallet 

af medlemmer nu er langt højere og i en overvejende del af vores arrangementer har vi haft op mod 75% 

medlemmer. Det er rigtig dejligt for TRoA som forening, men afspejler sig også på udvalgets regnskab. 

Arrangementsafholdelsen igennem året har været ganske problemfrit, hvor vi har lagt vægt på inddragelse af 

vores deltagere og princippet om ”keep it simple” - det har virket, hvorfor vi også kan mærke en stigende 

tilslutning til arrangementerne. 

Sidst på året - faktisk efter sidste spilledag, fik banen besøg. Banen fik besøg af Bodil - stormen Bodil. Hun 

lagde mange træer ned og lod nogle hænge i andre træer. Det betyder udfordring for 2014. Banen skal 

trimmes, men det meste kan gøres med motorsave, frivillige kræfter og godt humør. Og i skrivende stund, ser 

det RIGTIG godt ud.  

For at tiltrække nye medlemmer har vi jo igennem næsten hele vores levetid tilbudt lånevåben. Her kan man 

leje våben og maske for et beløb, for så at prøve inden man køber. Det har været en stor succes, hvilket sled 

på vores i forvejen brugte våben. Derfor har vi i år været ude og investere i splinter nye rifler. Det er ens 

våben, som er lette at vedligeholde. Det har vist sig at være et tilbud vores medlemmer bryder sig om. 

Men hvad så med næste år? Først og fremmest ønsker vi at vise økonomisk ansvarlighed, hvorfor vi har 

nedjusteret forventningerne til indtægten i forhold til sidste år. Vi har i 2013 købt ekstra stort ind af vores 

salgsvarer, så vi faktisk har for 6.000kr salgsvarer vi ikke behøver at købe i 2014. Derudover prioriterer vi 

KUN det højest nødvendige vedligehold og nyanskaffelser. Mange af vores nyanskaffelsesprojekter bliver 

ikke realiseret førend til foråret/sommer, hvor vi også har en forudsætning for at se hvorvidt vores indtægter 

bliver realiseret. Således regner vi med at sikre, at vi i 2014 kan komme ud med et overskud. TRoA Airsoft 

ønsker ikke længere at være i en økonomisk indkørselsperiode, men derimod skabe overskud til glæde for 

deltagere og øvrige medlemmer af foreningen. 

Et af de centrale projekter for næste år bliver dog optimering af ladeområdet, hvor vi blandt andet har søgt 

Bifrost om tilskud til borde i ladeområdet. 

2014 bliver et rigtig stort år for TRoA Airsoft, hvor vores deltagere kan se frem til rigtig gode arrangementer, 

på en veloptimeret bane, et godt ladeområde, og naturligvis i vores dejlige foreningslokaler. 

CAFEUDVALGET 

Skrevet af Karsten Rasmussen 

Udvalgsberetning for TRoAs Café 2013 

Året 2013 skulle være året, hvor Vi skulle have foretaget en længe ventet ombygning af Caféen. De indledende 

forberedelser blev foretaget og det længe ventede nye kasseapperat med computer med touch-screen 

funktion er blevet indkøbt.  

Ovenstående Kasseapperat er endnu ikke taget i brug, men forventes taget i brug umiddelbart efter 

generalforsamlingen 2014.  

Søren Parbæk og undertegnede har sammen med Bo Karlsen kigget på muligheder ved indretning af Caféen, 

og bestyrelsen har ligeledes været med på råd. Man valgte dog, at vente med investeringen til år 2014, så man 
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kunne lade idéen vende på den kommende generalforsamling.  Samtidig ønskede man fra bestyrelsens side, 

at se tiden an. 

Arbejdet i Caféen er forløbet planmæssigt, og i årets første 9 måneder var der en grundig kontrol med 

vareindkøb og udløbsdatoer for at sikre, at man kunne få varer tæt på udløbsdato sat på tilbud for at 

minimere et eventuelt tab.  

Desværre må det konstateres, at vi i det sidste kvartal af 2013 har sat omkring 5000,- kroner til på varer, der 

er blevet for gamle. Dette skyldes primært at vi lå inde med en stor mængde chips, samt en del plader af 

Ritter Sport.  

For at løse problemet er der indgået et samarbejde med bestyrelsen, således, at datoerne på varerne checkes 

mindst 2 gange månedligt, nemlig af den ansvarlige for Caféen ved tilgang af varer, og af bestyrelsen i 

slutningen af måneden i forbindelse med aktiv tirsdag.  

Ellers har vi gennem året søgt at tilpasse vores indkøb efter aktiviteterne i klubben, og har i forbindelse med 

årsskiftet aftalt, at Vi holder tilbage med større indkøb, og supplerer op lidt hyppigere for at undgå lignende 

tilfælde. Det er også blevet aftalt, at sørge for, at indkøb til øvrige arrangementer, hvor eventuelt 

overskydende varer skal indgå i Caféens udvalg organiseres via den Caféansvarlige, således, at Caféen ikke 

brænder inde med varer fra øvrige arrangementer. 

Primært vil året 2014 have fokus på, at få i stand sat Caféen og få den fikset op, såvel med maling, som med 

nyt inventar, så Vi kan få en god ramme for Caféen, og fortsat tilbyde vore medlemmer et fornuftigt udbud af 

varer.  

Med en Tak til alle, der har ydet en indsats for Caféudvalget i det forgange år. 

FESTUDVALGET 

Skrevet af Bo Karlsen 

Året i år har været et godt år for festudvalget. Vi har i år lavet 7 fester, hvilket er det samme som sidste år, 

men alligevel er der lidt forandring i dem. 

Vi valgte at fjerne Oktoberfesten, fordi vi havde for få deltagere til den, samt at Halloween festen ligger meget 

tæt på, ved og gøre dette fik vi et merkant større deltagere antal til Halloween festen hvilket var vores mål. Vi 

tilbød også i stedet og holde efterfesten for Krigslive, hvilket blev en kæmpe succes for alle parter. 

Vi har i udvalget også sat os lidt større mål for at gøre festerne lettere og holde, plus fede at deltage i. De 

fleste af målene er blevet lavet lidt over året. En af dem vi har nået er et nyt lydanlæg i battle lokalet. Her vil 

vi gerne sige tak til Uffe V. Jensen for at have lavet en ansøgning der gjorde vi fik penge fra Tuborg Fonden, 

uden hans hjælp vil vi ikke have kunne bruge samme mængde penge på anlægget. 

Vores næste store projekt er og få lavet en ny bar som gør det lettere og rydde op, efter festerne men også 

lettere og betjene folk. Udvalget består stadig af de samme 6 folk som sidste år nemlig: Daniel Kappers, Jens-

Ejnar, Morten Baagøe, Rasmus Overgaard, Søren Kristian og Bo Karlsen og til dem vil jeg gerne sige tak for 

endnu en mægtig godt år men også en stor tak til alle vores hjælpere der giver en hånd ved festerne uden jer 

vil festerne ikke blive til noget.  

Tak for i år og på gensyn til festerne næste år. 

FRAKTION PAP 

Skrevet af Uffe V. Jensen 

Vi har i løbet af det forgangne år udvidet vores udvalgsmedlemmer til nu at være 5, grundet den generelt øget 

aktivitet. Især Magic er begyndt at fylde mere, og det kan mærkes på arbejdsbyrden, 
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MAGIC 
Der er kommet markant flere MtG arrangementer, end TRoA hidtil har været vant til. Nogle har været meget 

succesfulde, mens det stadig halter med rigtig god tilslutning til en del af dem. 

De der har været succesfulde har været vores store Legacy turneringer, Trials til internationale turneringer, 

samt vores ugentlige drafts. Mere trægt har især været vores prereleaser, der som i løbet af 2013 har 

konkurreret med DL om spillerne.  

Vi har besluttet at ændre en del af vores faste arrangementer til andre tidspunkter, for bedre at kunne 

tilgodese Magic miljøet i Aalborg, og dermed give bedre muligheder for at spillerne ikke skal vælge mellem 

enkelte arrangementer, men i teorien kan deltage i det hele. 

Disse ændringer samt spiller venlige tiltag kan der læses nærmere om på vores facebook gruppe. 

BRÆTSPIL 
Der har ikke været arrangeret ret meget brætspil specifikt, men det er ganske tydeligt at de stadig bruges 

flittigt af mange medlemmer, og ved diverse foreningsture, bl.a. Sommerlejr, Vinterlejr og udvalgsturen. 

I det kommende år vil der komme mere fokus på brætspilsaftener, men først og fremmest skal der ryddes op 

i de spil vi har og forhåbentligt have fundet et nyt system til opbevaring, for det nuværende kan ikke følge 

med i vores behov. 

Indkøb af spil i kommende år vil bestå at de få nye anderledes spil der kommer frem samt udvidelser til nogle 

af vores mest populære spil. Dermed kan det også virke som om der ikke kommer ret mange nye spil, men vi 

har rigtig mange spil der endnu ikke er brugt, og som vi gerne skal have fokus på at få prøvet ;) 

Vi håber at mange har nydt vores engagement, og at mange vil have glæde af den i kommende år. 

IT-UDVALGET 

Skrevet af Kåre Murmann Kjær 

IT-udvalget – TRoAs mindste (aktive) udvalg. Det er os (well, mig) der sørger for TRoAs 

internettilstedeværelse; troa.dk, galleri, forum, arrangementshjemmesider, mm. 

Udover almindeligt vedligehold og opdatering, kom vores primære aktivitet i år sidst på året. De sidste par år 

har det været planen at gennemføre en opgradering af troa.dk til en wordpress platform, og et hackerangreb 

der lagde vores gamle side ned, satte dette øverst på dagsordenen i slutningen af november. Det blev til et par 

hektiske aftener med arbejde på den nye side. 

Vi har nu en ny, pænere, sikrere og mere funktionel side. Vi mangler stadig nogle småting førend vi kan lukke 

alle brugere ind, men det skulle gerne være løst når I læser det her. 

Og husk – vi er et serviceorgan. Vi kan installere og designe en hjemmeside, tilmeldingssystem, 

spørgeskema, debatforum, maillister til udvalg, osv. Kort sagt – har du et behov for at få lavet noget 

hjemmeside-værk i forbindelse med noget du har lavet i TRoA-regi, så skriv – webmaster@troa.dk. 

KRATER 

Skrevet af Christian Hoff 

Som hovedarrangør må jeg med tungt hjerte meddele at Krater er lukket ned. 

Krater kunne simpelthen ikke køre rundt med under 10 spillere, hverken spilmæssigt eller økonomisk. 

Krater har haft utallige problemer, som vi indtil nu har overlevet, men vi har også haft massere af gode 

hændelser, som jeg aldrig vil glemme. Det har været et samlings punkt for gode rollespillere og godt rollespil. 
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Krater har haft stor udskiftning i arrangørgruppen i løbet af 2013. Arrangørgruppen startede ud med at bestå 

af Kasper Johannesen, Jakob Møller Hansen, Søren Parbæk og Emil Thorngren Ibsen. Kort efter jeg kom 

med i gruppen forlod Kasper og Emil os, og gruppen bestod derfor kun af 3 personer. Gustav Hagemann kom 

med i arrangørgruppen, men senere valgte Jakob at forlade gruppen og posten som hovedarrangør. Dette 

betød at posten faldt til mig.  

Fra årets start dalede deltagerantallet, og dette tog fart da vi mistede vores to arrangører. Vi fik kort en peak 

af deltagere da Østerskov efterskole sendte nogle elever ud for at deltage. Desværre vendte ingen af dem 

tilbage for at spille de næste spilgange.  

I et fejlet forsøg på at lokke flere spillere til skiftede vi område til Lundby krat, men dette stoppede ikke den 

negative kurve. Vi havde efter dette så lave deltager antal at vi ikke kunne spille, og til sidste endte vi med at 

ende spilgangene en måned for planlagt tid. 

KRIGSLIVE IX 

Skrevet af Kåre Murmann Kjær 

TRoA afholdt i 2013 sit tredje Krigslive – Krigslive IX: Svampetogt i Kejserland. Arrangørgruppen bestod af 

undertegnede, Jens Alsted og Søren Jepsen. 

Projektet var lang tid undervejs - de første planer blev lagt allerede efter Krigslive VII, og planen var faktisk 

at lave Krigslive VIII, men vi blev overhalet indenom. 

Krigslive IX foregik i Tornby Klitplantage (Yxengaard-området) i maj 2013 for lidt over 300 glade krigslivere. 

Vi var igen i Warhammerverdenen denne gang med en goblin-invasion ind i Kejserriget og vi fik således en 

Kejserriget mod Mørkegobliner kamp. 

Vores plan var at holde Mørkegoblinerne i fokus i forhold til vores indgang til scenariet, da det var vores 

opfattelse, at det var den side der havde brug for mest opmærksomhed, for at få en god oplevelse. 

Tilmeldingsmæssigt var det pudsigt Krigslive. Under 2 døgn efter vi åbnede enhedstilmeldingen var vi 

nødsaget til at lukke for nye Kejserlige enheder midlertidigt, da vi ikke var sikre på vi kunne skaffe et 

matchende antal mørkegobliner – og vi kom aldrig til at åbne den igen. At det var en god beslutning at lukke 

blev vi bekræftet i over de kommende måneder hvor mørkegoblintilmeldingen gik ekstremt trægt trods et 

stort antal forhåndstilkendegivelser. Det krævede ekstraordinært mange kræfter gennem hele planlæningen 

at lokke tilstrækkeligt med mørkegobliner til, så vi havde ligeværdige sider, og endte med at koste alt for 

mange kræfter og betød, at vi måtte gå på kompromis med nogle ting, vi ikke var begejstrede for. Dette var 

helt klart vores største problem.  

En af vores mærkesager var, at der skulle være en sammenhængende historie og at alle kampe passede ind i 

denne. Der skulle ikke være nogle kampe der bare var to styrker der mødtes på en mark for at slås. Dette blev 

effektueret gennem en meget detaljeret planlægning af kampe og deres formål så det hang sammen og gav 

mening. Dette var ulig noget tidligere Krigslive. Det gav effektivitet i eksekveringen og gjorde at vi kunne nå 

mange kampe og samtidig holde march i terrænet og ventetid til et minimum. Det betød desværre også at 

nogle spillere følte, at det var mere skuespil end rollespil – men det kom ikke som en overraskelse. 

Overordnet set fik scenariet pæne ord med på vejen. Den primære kritik bestod i at mørkegoblinlejren ikke 

fungerede så godt som den skulle – en kombination af et alternativt lejrkoncept og spillere der ikke var 

interesserede i at spille rollespil i lejren. Dernæst kom maden som var kedelig (men rigelig) hvilket skyldtes 

en lang række problemer hos vores caterer. Alt derudover gik på skinner, og vi havde så lidt at lave undervejs, 

at vores hjælpere kedede sig. 

Økonomisk endte scenariet med at give et pænt overskud på over 15.000 DKK – primært stammende fra 

vores uforudsete udgifter som stod stort set uberørte tilbage da arrangementet var slut.  

Alt i alt synes vi Krigslive IX var en success både økonomisk, arrangørmæssigt og spilmæssigt. 
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SIDSTE SØNDAG 

Skrevet af Mike Hallund 

REGNSKAB 
Se bilag for fuldt regnskab. Det er igen i år lykkedes os at lave et pænt overskud da vores deltager antal steg 

for andet år i træk. Hele 23 ekstra spillere pr. spilgang kom forbi i 2013, hvilket vi er meget tilfredse med og 

dermed har givet et større overskud end forventet.  

ARRANGØRER 
Arrangørgruppen er på nuværende tidspunkt på 8 medlemmer efter at Steffen Kanstrup, Mia Høgh og 

Martin Uggerly stoppede ved årets udløb. Vi vil gerne sige tak til Steffen, Mia og Martin for deres gode 

arbejde i arrangørgruppen. 

ÅRET DER GIK 
Vi har som tidligere nævnt endnu engang oplevet en stigning i vores spillerantal og havde spilgange med over 

300 spillere. Dette er vi meget glade for og håber at kunne fortsætte med lignende antal spillere. 

Endnu engang var vores døgnscenarie en stor succes. I 2013 havde vi 221 spillere ude ved os til døgnscenariet 

hvilket dermed igen slog vores antal fra 2011. Vi håber dog at døgnscenariet i 2014 vil sætte ny rekord. 

Vi har sammen med flere andre udvalg deltaget i et PR event inde i Biocity i forbindelse med premieren på 

Hobitten: Smaugs ødemark. Vi håber selvfølgelig at denne og andre lignende film vil være med til at øge 

interessen for at komme ud og spille til Sidste Søndag.  

ÅRET DER GIK I NEBELHEIM 
Året startede med panikken om Hermann Spear og hans frygtelige bæster. Hvilket satte folk i alarm, da 

rygter om at han kunne være hvor som helst og hvem som helst begyndte at brede sig. 

Dog som en samlet helhed fik byen sluttet sig sammen for at sætte en stopper for hans terrorisering af byen 

og fik hans nedkæmpet inden for meget skade var sket. 

Dernæst kom tilbagekomsten af orkerne til skoven, der skabte en masse ravage og panik i folk i Nebelheim. 

Deres ivrighed for at tage deres skov tilbage gjorde dem dog blind for de nye krafter der har samlet sig i byen, 

i form at en reformeret byvagt og gamle adelsmænd. 

Men plagerne var ikke ovre, for i de kolde vintermåneder faldt et dystert og unaturligt mørke sig over skoven, 

der resulterede i åbnede grave og de døde der vandrede rundt, ledt af en mystisk troldmand. 

VISION FOR 2014 
Vores vision for 2014 er at fortsætte vores arbejde med hvervning af medlemmer til foreningen samt udbrede 

kendskabet til Sidste Søndag. Dette skal gøres ved en målrettet PR kampagne på skolerne og institutioner 

samt et opsøgende arbejde i medierne. Endvidere er vi ved at få lavet PR film der skal kunne benyttes til at 

reklamere for Sidste Søndag på flere forskellige medier.  

Derudover vil vi igen afholde et døgnscenarie, da det nu er en fast del af vores kampangne. 

NYE TILTAG 
Vi fortsætter vores udbygning af vores kostumer til Npc’er, hvilket vil bidrage positivt til kampagnen.  

Vi vil også fortsat arbejde på at arrangere junior forenings ture til andre kampagner (muligvis scenarier) for 

at få et større fællesskab og udvide vores spilleres horisont og kendskab til scenarier. 

Der arbejdes fortsat på muligheden for en online karakter database. Vi håber at det lykkedes, men det kræver 

(som alt frivilligt arbejde) at de involverede har tid og mulighed for at fortsætte arbejdet. 

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år og vi ser frem til 2014 med forhåbning og glæde. 
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SIDSTE SØNDAG ARRANGØRER 

 Mike Hallund (Nuværende Hovedarrangør) 

 Martin Wichmann 

 Martin Akto 

 Rasmus Overgaard 

 Kathrine Refsgaard Nielsen 

 Chris Nielsen 

 Mads Winther 

 Tor Torp 

TABLETOP-UDVALGET 

Skrevet af Morten Baagøe 

2013 startede med vores Fantasy Escalation League, som allerede fra starten havde stor opbakning, med 13 

deltagere. Og selvom der var nogen der faldt fra var der også mange nye der kom til i løbet af ligaens forløb. 

Denne succes samt en interesse for det, gjorde at vi prøvede at starte en Warhammer 40k Escalation League i 

sensommeren, og selvom der var stor tilslutnig i starten, var der desvære stort fraflad og dalenden interesse 

under forløbet. 

Selvom 40k ikke var lige så stor en succes, er begge koncepter noget vi vil arbejde videre med i 2014, og der 

har allerede vist sig stor interesse for Fantasy Leaguen, som starter midt i Januar. Dette er dog noget der vil 

køre selvstændigt og ikke direkte have nogen tilknytning til Tabletop udvalget. 

Ligeledes forsøgt vi at bringe liv i tabletop miljøet i TRoA ved at afholde nogle turnering i løbet af året. Dette 

var desværre med begrænset succes, men vi tror at dette skyldes manglende promovering af arrangementer 

og ikke nødvendigvis manglende interesse fra miljøet. 

PR er noget som der er forsøgt at forbedre i 2013. En af de tiltage vi har oprettelsen af en facebook gruppe 

hvor folk kan aftale spil m.m. Dette har virket som en god ide, også været med til at øgen mængeden af 

deltagere om torsdagen, de andre folk samtidig kan se at der er nogen i battle en given dag. 

Sidst har vi lavet nogle flyers til at ligge i bla. Dragonslair for at reklamere for aktiviteterne i TRoA tabletop, 

disse blev lavet sidst i 2013, men vi håber at disse vil være med til at nye folk kigge op i TRoA i løbet af 2014. 

Grundet forskellige omstændigheder er der desværre ikke nogen af udvalgets nuværende medlemmer, der 

har lyst / mulighed for at fortsætte i 2014, så med mindre der kommer nye kræfter til er der ingen planer for 

2014. 

Note: Efter årsberetningen er indsendt er der kommet nye kræfter til Tabletop udvalget der nu ledes af 

Steffen Kanstrup som formand. Folk der ønsker at være aktive i Tabletop udvalget kan rette henvendelse til 

ham. 

UNGDOMSUDVALG 

Skrevet af Yvonne Hagbard 

ÅRET DER GIK 
Så er endnu et år gået, og det er nu gået rimelig godt. Ungdomsudvalget kører stadig ca. 44 tirsdage om året, 

med brætspil, p&p, magic, warhammer og div. leg. I 2013 havde vi ikke den store tilgang af unge, kun et par 

håndfulde og alligevel kører vores p&p afdeling stadig rigtig godt. Vi har pt 4 snart 5 hold, med forskellige 

genrer. Desværre har vi ikke så mange unge oppe i battle, men det skyldes primært at efter nogle gange, så 

kommer de nye med på et hold og rykker ned på gangen. 
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2013, var også året, hvor vi måtte sige farvel til Martin (Ugger), da han lige synes han skulle en tur i 

Majestætens tjeneste. Martin har gennem flere år været en stabil og flittig del af udvalget, så vi vil gerne sige 

ham tusind tak for hans indsats og at han altid er velkommen igen. Inden Martin smuttede, var han dog så 

effektiv at kapre 3 nye medlemmer til udvalget, nemlig Erik, Søren og Jesper. De 3 startede i oktober og har 

allerede gjort meget godt. Det er rart med lidt ny energi i udvalget. 

Vi kom også på facebook, mest så at vi kunne komme ud til lidt flere og for at forældre kan kommunikere 

med os. Vi vil rigtig gerne sige tak til alle der har hjulpet os i gennem året, både til enkelt arrangementer og 

Ungdoms Gm’er. 

ÅRET DER KOMMER 
I 2014, vil vi meget gerne se om ikke vi kan skaffe lidt flere deltagere. Vi har snakket om at lave noget nyt PR 

materiale, så flere bliver opmærksomme på at vi er her. Vi har også lavet et nyt tiltag, idet vi kommer til at 

lave en workshop og en magic aften, 1 gang månedligt. Vores brætspil og warhammer fortsætter ligeledes 1 

gang månedligt. De nye kræfter i udvalget, håber ligeledes at vi kan afholde et Lan eler to.  Der vil i løbet af de 

første par måneder komme en fast månedsplan op på vores hjemmeside og facebook. 

YXENSKOVEN 

Der er ved 1. indkaldelse ikke indkommet en årsberegning fra Yxenskoven udvalget. 

YXENGAARD 

Skrevet af Kåre Murmann Kjær 

Projekt Yxengaard har til formål at etablere en permanent rollespilslocation i Tornby Klitplantage. Projektet 

har været i TRoAs regi 2010 og havde ved årets start et budget på ca. 1,6 millioner. 

2013 blev året, hvor vi – langt om længe – fik de sidste tilladelser på plads. Det skete i marts i år efter en 

længere periode hvor Landsforeningen også havde arbejdet aktivt med ministeriet om at få de sidste 

tilladelser på plads. 

Herefter blev arbejdet med at skaffe den nødvendige finansiering (både sponsorer og likviditet) og de sidste – 

”trivielle” – tilladelser genstartet med et projektudvalg bestående af undertegnede, Claus Gajhede og Søren 

Parbæk. Derudover skulle vi også strukturere og planlægge projektet så vi kunne sætte det igang snarligst. 

Der blev arbejdet med projektet hen over foråret og sommeren og vi blev meget klogere både på de 

eksisterende midler bevilliget og de betingelser der fulgte med og de udestående tilladelser. Alt dette arbejde 

udmøntede sig i møder og korrespondance med de to primære sponsorer – Friluftsrådet og LAG. I det 

undersøgende arbejde fandt vi en række udfordringer omkring at gennemføre projektet i dets nuværende 

form. 

Det første problem var manglende midler. Med den nuværende finansiering – 900.000 DKK – manglede vi 

stadig over 700.000 op til det samlede projekt. Vi overvejede at søge fonde men besluttede, at svartiden fra 

disse ville være så lang at projektet ville blive forsinket et år eller mere. Vi besluttede derfor at skære i 

projektet på forskellig vis, så vi kunne ligge indenfor de bevilligede penge. 

Derudover satte vi en ordning om private sponsorbeviser op så alle kan donere et beløb til projektet. 

Det andet problem var likviditet. Både LAG og Friluftsrådet havde strenge krav om hvornår pengene kunne 

udbetales og fælles for dem var, at en ganske stor del af pengene først kunne udbetales efter endt projekt og 

alle regninger betalt. En dialog med Hjørring kommune ledte til en tilkendegivelse fra dem om, at de ville yde 

kassekredit gennem kommunekredit så likviditet kunne skaffes til få tusinde kroner. 

Det næste problem var de nødvendige byggetilladelser. Det var en længere kamp men til sidst blev det 

godkendt, at vi kun behøvede en byggetilladelse til en enkelt bygning – som kommer til at koste ca. 10.000 

DKK at forberede til. Penge der skulle findes i et allerede presset budget. 
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Det sidste problem der skal nævnes er dog det værste. LAG midlerne var skruet sådan sammen, at vi ikke 

kunne søge udsættelse til at afslutte projektet senere end juni 2015. Problemet var bare, at efter at have 

ventet et par år på de sidste tilladelser er det ikke en deadline, som projektgruppen mener, ikke kan 

overholdes– vi ville have 1½ år til at gennemføre projektet i sin helhed, og det var for lidt. 

Efter mange overvejelser frem og tilbage endte vi med at opgive LAG midlerne. Med til denne beslutning 

hørte også en LAG konference hvor vi blev klar over, at nogle projekter havde ventet over et år på at få deres 

midler udbetalt og lignende skrækhistorier.  

Således stod vi i slut november med et projekt der var skåret kraftigt ned og stadig ikke fuldt finansieret. Vi 

var blevet meget klogere, men vi var også langt fra at kunne påbegynde arbejdet. 

Dertil kommer spørgsmålet om, om dette projekt overhovedet er relevant for TRoA på nuværende tidspunkt i 

dets nuværende form. 

Området bliver brugt både til Yxenskoven kampagnen og er blevet brugt af to af TRoAs scenarier, men det er 

ikke så velegnet til TRoAs større arrangementer som originalt antaget og for få af TRoAs Aalborg-baserede 

medlemmer deltager til Yxenskoven.  

Projektet har – af ansøgningshensyn – været nødt til at lægge større vægt på andre elementer udover 

rollespil. Det betyder der er tale om et projekt hvor rollespillernes behov ikke altid er i centrum – og ikke 

alene den permanente rollespilslocation som vi drømte om, da projektet blev startet. 

Dertil kommer den økonomiske og arbejdsmæssige byrde og risiko. Projektet kommer helt sikkert til at 

trække TRoA arbejdskraft – måske også noget, der ellers var bedre investeret andre steder. Tilsvarende står 

TRoA med en stor økonomisk risiko der – hvis det går galt og projektet ikke realiseres som planlagt – kan 

lukke foreningen økonomisk. Dertil kommer et ansvar for vedligehold og oprydning i området som også kan 

være en økonomisk byrde mange år fremover. 

Slutteligt virker interessen i TRoA for projektet begrænset. Ja, der er ikke blevet informeret intensivt 

omkring projektet men omvendt er det ingen hemmelighed – alligevel har det været mødt med begrænset 

interesse hidtil.  

Så spørgsmålet er – er kombinationen af risiko, arbejdskrav og udbytte den rette for TRoA? Det spørgsmål 

har været diskuteret både i projektgruppen, TRoAs bestyrelse og blandt enkeltmedlemmer i foreningen. 

Efter en del overvejelse er projektgruppen kommet frem til, at alle er bedre tjent med at projektet trækkes ud 

i separat forening der primært har til formål at opbygge området. Projektgruppen indstiller derfor til 

generalforsamlingen et forslag der har til formål at udskille projektet fra TRoA økonomisk og ansvarsmæssigt 

hvorefter denne forening arbejder for at gennemføre projektet (Se øvrige forslag i Bilag D). 

Fordelene her er tydelige. Projektet får mere autonomi og kræfterne kan fokuseres på at gennemføre det. 

TRoA står ikke med nogle risici eller forpligtelser. Når projektet er ovre har TRoA – på lige fod med alle 

andre – adgang til at anvende området. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER 

REGNSKAB OG BUDGETTER FOR TROA 

Tilgår i 2. indkaldelse jvf. vedtægterne. 

REGNSKAB OG BUDGETTER FOR UDVALGTE UDVALG 

Tilgår i 2. indkaldelse jvf. vedtægterne. 
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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): 840 DKK om året 

Ung (18-24 år): 540 DKK om året (nedsættelse på 300 DKK/året) 

Junior (under 18 år): 420 DKK om året 

TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 

MOTIVATION 
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtmæssige jvf. sidste års debat om 

kontingentsatser og skabelse af ungdomskontingentet. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

Budgetforslag 

Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2013 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er 

inkluderet i bestyrelsens budgetforslag. 

FORSLAG B-1: OPBEVARINGSOPTIMERING I BATTLELOKALET 

FORSLAG 
Vi skifter vores nuværende reol til brætspil ud med 2 brede skabe. De er tilsvarende dem vi har i værkstedet 

nu. Grunden til, at forslaget går på skabe, er for at give anledning til orden. Så længe reolen ser så rodet ud 

som den gør, fordrer det ingenlunde andre til, at gøre orden. Skabe har derimod vist sig mere effektivt, 

baseret på oplevelserne fra værkstedet. 

Skabe er også mere mobile kontra fx et skinnesystem som der var tænkt i til generalforsamlingen sidste år. 

Skabene kan bruges til meget andet opbevaring, ligesom de er ”nemme” at tage med, skulle vi en dag stå i en 

situation hvor vi ønsker at flytte. 

Hylderne hvorpå vi på nuværende tidspunkt har vores terræn til figurspil bliver ligeledes kasseret. I stedet 

opsættes der skabe. 4 stk til hver side. Disse skabe vil give mulighed for, at sortere i terrænet, og forhåbentlig 
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sikre, at det ikke tager skade blot ved at stå opbevaret. Til skabene hører naturligvis en markering, som 

tydeligt angiver hvor hvad skal stå, for igen at sikre oprydning og orden. 

Etablering af højskabe i midten DKK 1.600,00 

Etablering af skabe over radiatorerne DKK 4.700,00 

Total Forslag 7A DKK 6.300,00 

 

MOTIVATION 
Battlelokalet er i TRoA kendt som vores primære kilde til glæde og spænding! Vi har atter fået vores 

figurspillere aktiveret i lokalet, ligesom der alle ugens dage er folk som benytter lokalet til både Magic, 

Brætspil, workshops eller hygge ved vores projektor. 

Lokalet har mange gode elementer allerede, men nogle af disse kan uden tøven forbedres. Festudvalget er 

allerede på vej med en ny bar, men ikke kun dér er der plads til forbedringer. Opbevaring af både terræn, 

men også vores brætspil står som noget af det der bør forbedres. Lyset er blevet meget bedre siden vi satte 

ekstra rør i, men på sigt kunne det være interessant at flytte nogle armaturer op i midten af loftet, over de 

midterste borde. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Peter Gertsen 

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: KLARIFICERING OMKRING PERSONLIG HÆFTELSE 

FORSLAG 
Vi tilføjer følgende afsnit til §4 i vores vedtægter: 

Stk. 5: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

MOTIVATION 
Dette er en udstikker af dialogen omkring Yxengaard, men har egentlig generel interesse for foreningen. 

Det korte af det lange er, at denne paragraf  er med til at sikre medlemmer og bestyrelse bedre i tilfælde af 

foreningen kommer økonomisk i uføre, og der er ingen argumenter for ikke at inkludere det. 

Det skal dog også siges, at den ikke er et ”Get out of jail free” – kort. Hvis bestyrelsen eller medlemmer med 

ret til at forpligte foreningen økonomisk handling uansvarligt, vil de stadig kunne hæfte for de økonomiske 

konsekvenser deraf. Men i situationer hvor relevante parter har ageret forsvarligt, ville denne rettelse til 

vores vedtægter være en sikring af de frivillige. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen. 

FORSLAG V-2: FJERN KLUBBLADET FRA FORMÅLSPARAGRAFFEN 

FORSLAG 
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Vi fjerner afsnittet om, at vi har et medlemsblad i vores formålsparagraf. Således ændres formålsparagraffen 

fra: 

Stk. 1: Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved udbredningen af kendskabet til rollespil 

og brætspil, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre aktiviteter. Desuden udgiver foreningen et 

medlemsblad. Tillige vil foreningen søge at hjælpe medlemmerne til at udvikle deres rollespil. Samtidigt 

skal foreningen arbejde for at give børn og unge mulighed for kammeratligt samvær i deres fritid, så 

medlemmerne med udgangspunkt i rollespillet styrkes i deres evne og lyst til at deltage i det forpligtende 

fællesskab og dermed tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

Til: 

Stk. 1: Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved udbredningen af kendskabet til rollespil 

og brætspil, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre aktiviteter. Tillige vil foreningen søge at hjælpe 

medlemmerne til at udvikle deres rollespil. Samtidigt skal foreningen arbejde for at give børn og unge 

mulighed for kammeratligt samvær i deres fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i rollespillet styrkes 

i deres evne og lyst til at deltage i det forpligtende fællesskab og dermed tage ansvar for eget liv og til at 

deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

MOTIVATION 
Pt. har vi ikke et medlemsblad, og derfor er det potentielt problematisk at det fremgår af formålsparagraffen. 

Det er dog også vigtigt at understrege, at vi godt kan have et medlemsblad selvom det ikke står i 

formålsparagraffen – men vi er ikke forpligtet til det som vi er nu. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen.  

Øvrige forslag 

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

FORSLAG Ø-1: OVERDRAGE PROJEKT YXENGAARD TIL FORENINGEN YXENGAARD 

FORSLAG 
Vi overdrager Yxengaard projektet til Foreningen Yxengaard der er stiftet med det formål, at gennemføre 

projektet. Med det følger alle tilladelser og midler givet i denne forbindelse. Den eneste økonomiske 

indflydelse det har på TRoA er nogle få tusinde kroner, som projektet pt. råder over, som skal overdrages. 

Førend dette kan lade sig gøre forudsætter det, at alle tilladelser og sponsorater der knytter sig til TRoA kan 

flyttes. Det drejer sig om følgende: 

 Sponsorat fra LAG-midlerne. 

Det er verificeret, at dette kan flyttes. 

 Sponsorat fra Friluftsrådet. 

Det er under undersøgelse og der afventes svar. Hvis det ikke kan flyttes er det dog alene til ulempe 

for projektet og ikke for TRoA. 

 Matching-midler fra Hjørring kommune 

Det er under undersøgelse og der afventes svar. Hvis det ikke kan flyttes er det dog alene til ulempe 

for projektet og ikke for TRoA. 

 Forpagtningsaftale fra Hjørring kommune 

Det er under undersøgelse og der afventes svar. Hvis det ikke kan flyttes betyder det, at TRoA står 

med ansvaret for området, hvilket vil være uhensigtsmæssigt da det potentielt kan medføre en 
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økonomisk byrde. 

Hvis det, mod forventning, skulle vise sig at forpagtningsaftalen ikke kan flyttes vil bestyrelsen ikke 

anbefale, at projektet flyttes ud af TRoA. 

MOTIVATION 
For nærmere beskrivelse af argumentationen for dette, så årsberetningen for Yxengaard projektet. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen.  

 


