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INDKALDELSE TIL  

GENERALFORSAMLING 2020 
Du indkaldes hermed til TRoA’s Ordinære Generalforsamling 

Lørdag d. 22. februar 2020 kl. 10:00 på Godthåbsgade 8A 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Valg af stemmeudvalg (3 personer) 

3. Afstemning om forretningsorden. 

Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A. 

4. Bestyrelsens og udvalgenes beretning fremlægges til godkendelse. Udvalgenes beretninger 

gennemgåes kun i det omfang, at generalforsamlingen har spørgsmål til disse. 

Beretninger er vedlagt i Bilag B. 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskab er vedlagt i bilag C, 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 opstiller som formand 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (3-5)  

Kåre Torndahl Kjær genopstiller 

Morten Baagøe genopstiller 

Martin Brassøe genopstiller 

10. Valg af intern revisor (1) 

11. Valg af Bifrost repræsentanter (op til 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 dirigenterne. Dog 

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

taleret af dirigenter udenfor talerækken og tilsvarende kan dirigenterne give kort taletid til folk der 

har opklarende svar på spørgsmål. 

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

Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid. 

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

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

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

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

almindeligt suppleringsvalg. 

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

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

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

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

bliver der afgivet et mistillidsvotum foretages der suppleringsvalg. I dette kan genvalg ikke finde 

sted. 

1.7. Mobiltelefoner skal være indstillet til lydløs. 

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

generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny indenfor en måned.  

2. AFSTEMNING 

2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det 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 stemmetallet 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. Fremgangsmåden er at alle budgetforslag debatteres inden der stemmes om budget. Når alle forslag 

har været debatteres stemmes der om de enkelte forslag og til sidst stemmes om det samlede budget 

med alle de vedtagne ændringsforslag inkluderet. 

3.4. Såfremt flere forslag er gensidigt udelukkende – eksempelvis en dyr og en billig løsning på den 

samme opgave - stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er det dirigenten 

der afgører stemmerækkefølgen.  

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 eller hvis rækkefølgen af de valgte er 

relevant (som ved suppleanter). 

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

post som suppleant.  

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

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

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

eksempelvis suppleantvalg, idet stemmetalet afgører rækkefølgen. 

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

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

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

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

yderligere mistillidsbegæringer. 
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Ændringer siden sidste generalforsamling: 

- Antal stemmer ved personvalg justeret fra halvdelen af antallet af pladser til antallet af pladser. 

- Det er klarificeres, at man diskuterer alle budgetforslag inden afstemning om disse påbegyndes. 
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BILAG B: BERETNINGER 
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSENS BERETNING 

Skrevet af Nadia Schyberg Holland 

Bestyrelsens Beretning 2019 

Endnu et år er gået, og som altid er TRoAs årlige general forsamling en mulighed for at se tilbage på året der 

er gået og gøre status over hvad der er skete i TRoA i det forgangene år. 2019 var endnu et år med vækst og 

nye tiltag. Der blev lagt hårdt fra start med en gruppe af frivillige ildsjæle som fik tildelt 51.000 kr. fra DUF 

Foden til realiseringen af 3 virtuel tabeltop borde til vores bordrollespils lokaler, som længe havde været på 

tegnebrættet, da det efterhånden var lang tid siden der var blevet kræset for TRoAs pen’n’paper spillere. 

Succesen med fondsøgningen gav andre medlemmer blod på tanden, og i foråret 2019 fik Sidste Søndag så 

ledes 100.000 kr. til nye monsterdragter. Disse bliver til glæde for deres stigende antal deltagere som 

arrangørgruppen har formået at lokke ud i Lundby Krat måned efter måned.  

Til GF i februar forpligtigede den nyvalgte bestyrelse sig til at gøre en indsats, for særligt at tiltrække nye 

junior medlemmer til foreningen. Her har bl.a. Aktiv Sommer i samarbejde med Aalborg Kommune 

resulteret i en del nye medlemmer. Sidste Søndags utrættelige arbejde har igen formode at tillokke og 

fastholde spillere, og sammen med tiltag fra bestyrelsens side som f.eks. officielle TRoA Greeters, ser det ud 

til at vores forening vil eksistere og trives mange år ud i fremtiden.  

2019 var også året hvor TRoA fyldte 30 år. En begivenhed som blev fejret på behørig vis med både åbent hus 

og stor fest. Her blev det endnu engang bevist at TRoA har verden bedste medlemmer, som fik planlagt og 

afholdt et brag af et arrangement og med mange frivillige kræfter som trådte til, som man i lokalerne både 

kunne opleve bordrollespil (på vores nye lækre virtuelle borde) figurspil, folk i livegrej og monsterdragter og 

meget mere. Alt i alt syntes jeg godt man kan tillade sig at kalde dagen for en succes. Der var mange gæster i 

løbet af dagen, både nye ansigter og tidligere medlemmer, som havde taget turen til Nørresundby fra andre 

dele af landet for at fejre dagen med os. Dagen sluttede af med at brag af en fest, hvor venner og bekendte fra 

nær og fjern bidrog til en uforglemmelig aften. Jeg glæder mig allerede til at skulle fejere TRoAs 40 års om ti 

års tid. 

Året har også budt på tilkomsten af nye aktiviteter og arrangementer. I august blev der f.eks. for første gang i 

TRoA afhold et såkaldt Mega Game. En succes som også vil blive gentaget i 2020, og forhåbentligt flere år 

fremover. 2019 var også året hvor vi kunne byde velkommen til Star Wars Legion, som en del af vores 

figurspilsrepertoire. Dog giver den stadig stigende mængden af aktiviteter anledning til nogle udfordringer, 

for selv om vi i bestyrelse altid er begejstrede når vores medlemmer vil lave ting vi foreningen, så er det 

efterhånden svært at finde en ledig dag i kalenderen. Dette er en udfordring vi må løses i fællesskab, og mens 

vi i bestyrelsen er ved at kigge på alternativer til lokaleplads, må vores medlemmer gøre plads til hinanden, 

så vi alle sammen forsat kan nyde vores hobbyer i vores dejlige forening.  

2019 er også året for jeg siger farvel til bestyrelsen, efter 3 år som menigt bestyrelsesmedlem og 4 år som 

forkvinde, er tiden inden til nye friske kræfter, som kan lægge det overskud og den energi som 

bestyrelsesarbejde og formandsposten fortjener. Jeg takker for 7 fantastiske år i TRoAs bestyrelse, både til 

mine medbestyrelsesmedlemmer og vores menige medlemmer. Det har være en lærerig oplevelse og udsøgt 

fornøjelse! 

AIRSOFT 

Skrevet af Morten Baagøe 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 
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BRÆTSPILSUDVALGET 

Skrevet af Niels Christian Trude Christensen 

Vi har haft et godt år med masser af timer ved brætspillene. 

Vi har afholdt omkring 10 normale brætspilsgange, den tredje lørdag i hver måned, undtaget er juli måned, 

pga. Sommerlejr, og december måned da den lå tæt på jul. Desuden har der en del af året kørt brætspil hver 

søndag aften, uformelt arrangeret. Det har været en stor succes, men det er ebbet ud igen, opstår der ønsker 

om at genoptage det er vi klar. 

Deltager antallet har være omkring ti personer per gang, nogle gange flere og andre gange færre. 

Arrangørgruppen har fungeret godt, med god indflydelse og input for alle medlemmer, og langt de fleste ting 

er vendt i forum. Gruppen består at Thomas Lykke Larsen, Ricky Yde Herrig, Søren Thorup, Christian 

Nørgaard og Niels Chr. T. Christensen. 

Vi har i 19 arbejdet under et budget som var forkert, og for lavt sat. Dermed har der været en lille 

budgetoverskridelse, på 331 kr. Budgettet for 2020 er korrigeret til at passe bedre, i let kommunikation med 

bestyrelsen. 

Brætspilscafe’en fortsætter med at indkøbe nye spil demokratisk, med en god kommunikation internt i 

udvalget og med deltagerne til cafe’erne. Således har vi fundet en god måde at få det til at fungere fornuftigt 

og demokratisk. 

Brætspillene bliver flittigt brugt, udover i Brætspilscafe’ regi, feks. Aktiv Tirsdag, Udvalgstur, Sommerlejr og 

Vinterlejr, for at nævne de mest markante. 

Der er indkommet flere anmodninger om lån af brætspil, som udvalget behandler og vurderer. Det foregår 

ved at man sender en mail til brætspil@troa.dk angiver hvem man er, hvad formålet er, tidsrummet for lån. 

Lånet sker med kravet om at man rapporterer fejl, mangler og skader. Ved mindre drift skader bliver man 

ikke holdt ansvarlig. Ingen problemer er opstået. Men der vil formentligt blive ansvarspålæggelse ved groft 

uansvarlig brug. TRoA relaterede events og udvalg har større prioritet end enkeltpersoner. 

FESTUDVALGET 

Skrevet af Morten Baagøe 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

FRAKTION PAP 

Skrevet af … 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

IT-UDVALGET 

Skrevet af Kåre Torndahl Kjær 

IT-udvalget har haft endnu et roligt år uden de store forandringer eller opgaver.  

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. 
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KIOSKUDVALGET 

Skrevet af Karsten Rasmussen og Søren Parbæk 

Året 2019 blev året, hvor Vi fik indført iZettle i TRoAs kiosk, hvilket har været en forholdsvis nem overgang, 

da programmet er nemt, at gå til. I starten af året blev folk med brik til kiosken kørt igennem oplæring i 

programmet.  

Efterfølgende er nye folk, der har adgang til kiosken, også blevet kørt igennem denne oplæring. 

Der har været et forholdsvis pænt flow i salget af varer i kiosken, og Vi forsøger fra Kiosk-udvalgets side, at 

justere varesortimentet i forhold til medlemmernes ønsker, samtidig med, at Vi forsøger, at holde varelageret 

nede, således, at Vi ikke får uhensigtmæssigt mange varer, der bliver for gamle. 

Som mange måske har bemærket, så er Cult Cola midlertidig forsvundet fra sortimentet, da Jysk Drik i 

forbindelsen med udfasningen af samme, ikke længere tager dem hjem. Cult Cola forsvinder fra markedet 

ved udgangen af februar 2020, så vidt Vi er orienteret. 

Der vil i starten af 2020 blive afholdt et møde i samarbejde med de folk, der har nøglebrik til kiosken, hvor Vi 

vil se nærmere på status, tiltag (sortiment, indretning m.m.), samt opfyldning fra lager til kiosk, da Vi gerne 

vil have gjort kiosken, så indbydende og funktionel som muligt. 

Vi ser frem til et år, hvor Vi kan servicere, og tilbyde vore medlemmer de fornødenheder, som gør, at besøg i 

vores fælles foreningen kan byde på tilfredsstillende oplevelser med et udvalg, der matcher behov. 

NORDENS NÆTTER 

Skrevet af Anders, Jens og Pernille 

I dette år begyndte vi at eksperimentere med blackbox til spilgange, til de fleste af spillernes store fornøjelse. 

Vi havde et godt hold NPC'er som hjælp os med at gennemføre dette. Vi indførte dette koncept, for at 

spillerne ikke kun skulle sidde i sofaen og hygge snakke om at overtage verdensherredømmet, men for at de 

kunne komme ud i 'byen' og opleve hvordan den interagerede med vampyre og konsekvenser af deres 

handlinger. Spillerantal forblev det samme på ca. 15 stykker, og de fleste var gengangere hos NN. Vi valgte, 

efter 2 gode år, at sætte NN på pause og sidste spilgang blev i november 2019. Der er tanker om at starte NN 

igen på et tidspunkt, men måske i det nye V5 system. 

PROJEKT: X-WING 

Skrevet af Karsten Rasmussen 

I året 2019 afholdtes de 12 planlagte arrangementer – Placeret den sidste lørdag hver måned. 

Efter overgangen til 2.0 har der været megen legen med listen, og året har været præget af mange nye måder, 

at spille vores elskede X-wing Miniatures Game på.  

Hyperspace Format, der kun tillader udgivne Waves (Dette anvendes til de store turneringer). 

Extended Format, hvor alle udgivne materialer (også dem, der pt. Ikke er Hyperspace-legal) kan anvendes. 

Aces High er blevet genintroduceret til 2.0, og giver et sjovt og underholdende alle-imod-alle format, hvor 

man kan aftale Cost på ens liste, der kun udgør et fly – Oftest 80 til 100 points. 

Vi er begyndt at træne mere koncentreret, da flere af vores medlemmer deltager i turneringer i bl.a. 

Spilforsyningen, men også udenbys. Det er dog ikke blevet til en fast dag om ugen. 
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Vores prøveordning med selv, at sørge for maden i 2019, må siges, at have været en succes, da Vi af 

deltagerne har fået ros for maden. Samtidig har det også gjort, at ingen af arrangørerne forlader foreningen 

under arrangementerne, hvilket er et plus. 

Vi arrangerede i samarbejde med Aalborg Spilforsyning – Hyperspace Trials – Hvilket er en kvalificering til 

Worlds (Verdensmesterskabet). Arrangementet var en succes, og Vi ser frem til flere af slagsen.  

Vores Kampagne-materialer er blevet spiltestet i foråret, og er i efteråret blevet konverteret til 2.0, så Vi er 

klar til at sætte Kampagne-spil i gang i løbet af foråret 2020, som en del af udvalgets aktiviteter. 

Vi har bestilt Huge Ship Conversition Kit og Epic Battles til X-wing Miniatures Game. Dette gør at vores store 

skibe, som klubben ejer alle versioner af pt. kan konverteres til 2.0 reglerne. Skibene står til brug for 

foreningens medlemmer, da Vi har fået en hylde i Table-top Skabet i Battle-lokalet. Epic Battles er et regel-

sæt, der giver mulighed for alt fra kampagne-spil til flere spillere end 2, som original spillet tager basis i. 

En plan for 2020 er, at få et samarbejde i gang med Ungdomsudvalget, og introducere X-wing Miniatures 

Game for vores yngre medlemmer, og få arrangeret intro-aftener for de øvrige medlemmer af foreningen, der 

måtte have interesse i at prøve spillet. 

Vi ser frem til et godt år i 2020. 

SIDSTE SØNDAG 

Skrevet af Steffen Kanstrup 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

SOMMERLEJR 

Skrevet af Jacob Hansen 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

TABLETOP-UDVALGET 

Skrevet af Thomas Madsen 

Vi har igen i år haft et fantastisk år med masser af aktivitet såsom turneringer i mange forskellige spil (40k, 

Warmachine, Malifaux, Star Wars Legion og Ringenes Herre). Samt vores altid travle torsdag, som nu er ved 

at nå bristepunktet på hvad battle kan indeholde. Vi har i løbet af året fået kontakt med Legion fællesskabet, 

som nu er en del af Tabletop, det er vi meget glade for. Vi har allerede nu i det nye år, investeret i nyt terræn 

til spillet. 

Vi har desværre været nødt til at udsætte en af vores største turneringer i Age of Sigmar pga. 

planlægningsproblemer, men den kommer stærk tilbage næste år, samtidig med at vores 40K turneringer 

bare vokser og vokser, så vi er ”tvunget” til igen at udvide vores samling           

Så alt i alt endnu et fantastisk år hvor vores hobby bare vokser og vokser. 

TROA MARKED 

Skrevet af Morten Hørby 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

TROA NEWS 
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Skrevet af…? 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

UNGDOMSUDVALG 

Skrevet af Erik Støvring 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 

VINTERLEJR 

Skrevet af … 

Var ikke indkommet til første udsendelse. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER 

KASSERERENS BEREGNING 

Skrevet af Christine M. Christensen 

Tilgår i 2. indkaldelse. 
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REGNSKAB TROA 2019 

Tilgår i 2. indkaldelse. 

REVISIONSPÅTEGNING 
Tilgår i 2. indkaldelse. 
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BESTYRELSEN BUDGETFORSLAG FOR TROA 2020 

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 2020 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er 

inkluderet i bestyrelsens budgetforslag. 

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: LØSNE KRAVENE TIL DELEGERET 
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FORSLAG 
§ 15 ændres fra: 

Stk. 1: Såfremt foreningen er medlem af mindst en landsforening når der indkaldes til 

ordinær generalforsamling og denne landsforening har en generalforsamling eller lignende 

møde hvor foreningen må stille med stemme- og/eller taleberettigede delegerede, kan 

generalforsamlingen vælge nogle af disse delegerede. 

Stk. 2: Valget af delegerede deles, så halvdelen af de delegerede skal vælges af bestyrelsen 

og den anden halvdel af den ordinære generalforsamling. Ved ulige antal vælger bestyrelsen 

en kandidat mere end den ordinære generalforsamling. 

Stk. 3: Det er den siddende bestyrelse på det tidspunkt hvor landsforeningens 

generalforsamling indkaldes der vælger de af bestyrelsen valgte kandidater. 

Stk. 4: Såfremt en eller flere af generalforsamlingens valgte kandidater er forhindret i at 

deltage i landsforeningens generalforsamling må bestyrelsen supplere med andre 

kandidater op til det behøvede antal. 

Stk. 5: De af den ordinære generalforsamling valgte delegerede forbliver delegerede til 

samtlige generalforsamlinger landsforeningen måtte afvikle indtil foreningens næste 

ordinære generalforsamling. 

Stk. 6: De af bestyrelsen valgte delegerede er kun valgt for en af landsforeningens 

generalforsamlinger. Det betyder, at såfremt landsforeningen vælges at afholde mere end en 

generalforsamling kan bestyrelse vælge nye kandidater til efterfølgende 

generalforsamlinger. 

Til: 

Stk. 1: Såfremt foreningen er medlem af mindst en landsforening når der indkaldes til 

ordinær generalforsamling og denne landsforening har en generalforsamling eller lignende 

møde hvor foreningen må stille med stemme- og/eller taleberettigede delegerede, skal 

generalforsamlingen vælge en eller flere af disse delegerede. 

Stk. 2: Bestyrelsen bestemmer hvor mange delegerede generalforsamlingen har ret til at 

vælge, dog mindst en per landsforening. Dette skal fremgå af indkaldelsen.  

Stk. 3: Bestyrelsen vælger de resterende delegerede. Såfremt der blev valgt færre 

delegerede på generalforsamling end den havde ret til en eller flere af de på 

generalforsamlingen valgte delegerede ikke kan deltage, vælger bestyrelsen erstatninger for 

disse.  

Stk. 4: De på generalforsamlingen valgte delegerede er delegerede for alle 

generalforsamlinger i landsforeningen indtil der vælges delegerede igen. De af bestyrelsen 

valgte er kun valgt for én specifik generalforsamling, men kan genvælges. 

MOTIVATION 
Vores nuværende paragraf er ret rigid og i praksis er det sjældent at dem vi vælger begge kommer afsted. 

Derfor ønskes det at give bestyrelsen større frihed i fastsætte hvordan der vælges delegerede til Bifrosts (og 

teoretisk, andre landsforeningers) generalforsamling. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 
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Øvrige forslag 

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

Der er pt. ingen øvrige forslag. 

 


