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1: Valg af dirigent og referent
Dirigent: Karsten Russen
Referent: Kåre Murmann Kjær

2: Valg af stemmeudvalg
Stemmeudvalg: Yvonne Hagbard Jensen og Mikkel Morild.

3: Forretningsorden
Grundet dagsordenens indhold frafalder punktet idet det vurderes at det ikke er relevant.

4: Manglende interesse
Oplæg til diskussion v/Uffe.
I referatet er langt fra alle kommentarer medtaget, da det er for omfattende at nedfælde under
diskussionen.
Diskussion omkring foreningens virke i henhold til vedtægterne – udfylder vi formålet med de
aktiviteter vi har?
Mikkel Morild, med hans kendskab til øvrige frivillige foreninger, kommenterer at TRoA virker som
en meget sund forening hvor der er relativt mange folk der er engageret i foreningens virke. Rasmus
Holland og Thomas Madsen giver Mikkel ret. Derudover pointeres det, at folk ikke ved hvad arbejdet
i bestyrelsen indebærer og de derfor ikke tør stille op.
Det blev kommenteret at mere taknemmelighed overfor det arbejde der bliver lavet af de frivillige er
vejen til at få folk til at stille op / genopstille.
Jakob påpeger at mere synergi mellem de forskellige aktiviteter vil være gavnligt for klubbens virke
og medlemmernes engagement. Søren Thorup påpeger at der allerede er godt overlap mellem de
forskellige aktivitetsområder. En håndsoprækning viser, at der er mange der laver mindst to
aktiviteter. Rasmus Holland siger, at bordrollespillerne ikke er så gode til at omgås de andre
bordrollespillere eller folk i klubben. Der bliver foreslået at der skal laves aktiviteter der opfordrer til
at folk engagere sig på tværs af aktivitetsområder og grupperinger kliker.
Karsten Rasmussen foreslår at klubben laver et klubblad eller nyhedsbrev der kan informere
medlemmerne om hvad der foregår i klubben. Diskussion omkring hjemmeside / forum (passiv
kommunikation) kontra nyhedsbrev / klubblad / hive fat i folk i klubben (aktiv kommunikation).
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Niels Christian siger, at han mener det er i orden om bestyrelsen takker nej til nogle opgaver.
Karsten Rasmussen mener bestyrelsen ikke nødvendigvis skal tage opgaver, men finde nogle til at
udføre dem.
Yvonne foreslår at der laves at der laves mødested / hyggerum foran cafeen igen.

5: Valg af formand
Kandidater: Uffe V. Jensen
Det blev påpeget at det er Uffe er bestyrer af Dragons Lair Aalborg, og at det betragtes som et
problem flere steder. Dette gav dog ikke anledning til utilfredshed i bestyrelsen generelt.
Afstemning for Uffe: 33 for, 0 imod, 2 blanke.
Uffe V. Jensen er valgt som formand.

6: Valg af kasserer og kasserersuppleant
Kandidater: Søren Parbæk
Afstemning for Søren: 32 for, 0 imod, 3 blanke.
Søren Parbæk er valgt som kasserer.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kandidater: Morten Baagøe, Søren Thorup, Kåre M. Kjær, Nanna Kretzschmar og Bo Karlsen.
Skriftlig afstemning (begæret af Søren Parbæk): Bo 32 stemmer, Morten 30 stemmer, Kåre 32
stemmer, Nanna 30 stemmer, Thorup 32 stemmer og 3 ugyldige stemmesedler.
Morten Baagøe, Søren Thorup, Kåre M. Kjær, Nanna Kretzschmar og Bo Karlsen er valgt som
bestyrelsesmedlemmer.

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen
Kandidater: Søs Hagbard Jensen, Martin Kilt Uggerly, Victor Bøgeskov Lodholm, Søren Kristian Skydt
Kristensen.
Skriftlig afstemning: Søren Kristian 26 stemmer, Victor 20 stemmer, Søs 5 stemmer og Martin 8
stemmer.
Søren Kristian Skydt Kristensen er valgt som 1. Suppleant og Victor Bøgeskov Lodholm er valgt som
2. Suppleant.

9: Valg af intern revisor og revisorsuppleant
Kandidater intern revisor. Jesper Christensen.
Afstemning: 35 for, 0 imod, 0 blanke.
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Jesper Christensen er valgt som intern revisor.
Kandidater revisorsuppleant: Ingen. Ingen valgt.

9: Eventuelt
Karsten Rasmussen foreslår at der ændres i vedtægterne således at der skal vælges 5-7 medlemmer i
stedet for de nuværende 7. Dette skal tages op til den førstkommende generalforsamling, da det er
en vedtægtsændring.
Bo Karlsen tager reglerne til alkohol op til diskussion. Den nuværende regel er at øl først må sælges
efter klokken 22. Det blev slået fast, at generalforsamlingen ikke har nogen beslutningsmagt i denne
sammenhæng. Der var en kort debat om emnet og overvejende positive holdninger til at udvide
tidsrummet for indtagelse af alkohol.
Reklame for at deltage i Krigslive V som hjælper v/Kåre.
Jakob reklamerer for kulturprojektet på Lindholm høje. Spiltest er d. 28. April.
Yvonne opfordrer til at der laves nogle arbejdsweekender til at restaurere Battlelokalet.
Niels Christian opfordrer til hygge i lokale 2.
Jakob foreslår at der skal laves et struktureret oplæg til hvordan jubilæet skal organiseres. Det blev
påpeget at det ligger samtidig med Einherjernes sommerscenarie, som mange af foreningens
medlemmer deltager i.
Kort oplæg om sommerlejr og opfordring til at deltage i arrangementet.
Opfordring til folk om at anvende IT når de planlægger arrangementer.
Indsamlingen af email-adresser til xenoglossia-klubblads-organisering.

Underskrevet

Kåre Murmann Kjær

3

Karsten Rasmussen

