The Realm of Adventurers
Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

REFERAT AF TROAS EKSTRAORDINÆRE
GENERALFORSAMLING 2011
Onsdag d. 3. August klokken 19.00

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Dirigent: Stinne Kirketerp
Referent: Kåre M. Kjær

2: VALG AF STEMMEUDVALG

Stemmeudvalg: Yvonne H. Hansen, Thomas Rostok, Nina S. Rostok

3: AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN

Forretningsordenen blev vedtaget. Den kan ses i Bilag A.

4: OPLÆG TIL DEBAT
Se Bilag B.

Debatten deles op i to dele; åbenhed i foreningen og tillid til foreningen og den konkrete sag om overnatning.
Debatten deles op i to dele; først behandles tillidsproblematikken, dernæst behandles den konkrete sag om
overnatning i klubben.

TILLID

Det påpeges, at det måske ikke er underligt at foreningens medlemmer ikke går til bestyrelsen når sagen
drejer sig om formanden.

Det blev også foreslået, at vi måske er blevet lidt for familiære og derfor ikke er strenge nok omkring
regelbrud, men dem der ikke kender alle ” de gamle” måske ikke er helt forstår og/eller er en del af denne
kultur.

Der blev foreslået at tydeliggøre det mere hvem der er bestyrelsesmedlemmer så folk ved hvem de kan gå til
og gøre dem mindre distanceret.
Det kan sagtens være at vedkommende ikke ønskede at gå til bestyrelsen, men bare ønskede at anmelde
socialt bedrageri fordi de mener det er forkasteligt.

Det ville være rart med en masse kandidater og et kampvalg, men der mangler interesserede kandidater. Det
er ikke kun et problem i TRoA, men i foreninger generelt.
Der skulle have været en undskyldning ude til medlemmerne som en del af indkaldelsen.
Der blev givet udtryk for, at dette bør være bestyrelsens ansvar, og derfor bør den gå af.
Der indstilles til at anskaffe en ny sofa der ikke har været sovet helt så meget i.

KONKRET SAG

Dette punkt håndteres som en spørgerunde, hvor den konkrete sag blev yderligere klarlagt for medlemmerne
i det omfang det er bestyrelsen kendt.
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Det bør fremgå hvis en lignende situation godkendes af bestyrelsen i fremtiden (altså ikke overnatning, men
en anden situation hvor et medlem får noget af foreningen) så medlemmerne er klar over det.

5: VALG AF FORMAND, KASSERER OG KASSERERSUPPLEANT
Personvalg til bestyrelsen.

FORMAND

Uffe V. Jensen genopstiller. Der bliver stillet mistillidsvotum til Uffe, hvilket går igennem. 17 for mistillid, 15
imod mistillid, 1 blank, 1 ugyldig.
Derefter opstiller Karsten Rasmussen, Morten Baagøe og Yvonne Hagbard.
Yvonne Hagbard er valgt som formand.

KASSERER

Søren Parbæk genopstiller. Der er ingen modkandidater. Søren Parbæk er valgt.

KASSERERSUPPLEANT

Der er ingen kandidater. Ingen er valgt.

6: VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER
Personvalg til bestyrelsen.

BESTYRELSEN

Følgende er kandidater til bestyrelsesposterne:
•
•
•
•
•
•

Søren Kristian Skydt Andersen

Søren Thorup

Morten Baagøe

Kåre Murmann Kjær

Jacob Hansen

Charlotte Thorsted

•

Uffe V. Jensen

•

Søren Kristian Skydt Andersen

•

Søren Thorup

•

Kåre Murmann Kjær

•

Jacob Hansen

•

Charlotte Thorsted

Følgende kandidater er valgt:

SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN

Følgende er kandidater til suppleantposterne:
•

Kim Christian Nielsen

•

Uffe V. Jensen
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•

Karsten Rasmussen

Som 1. suppleant er valgt Kim og som 2. suppleant er valgt Uffe.

UNDERSKREVET

Yvonne Hagbard
Formand

Kåre Murmann Kjær
Referent

Stinne Kirketerp
Dirigent
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN

Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes og at deltagerne holder sig til emnet der er
til debat. Desuden kan dirigenten udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke
overholdes.
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.
Taletiden for hver enkel debat er to (2) minutter for førstegangsindlæg og et (1) minut for videre
indlæg. Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid.
Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning.
I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der først om der kan findes flertal om det mest
yderliggående dernæst det næst-mest yderliggående indtil alle forslag er faldet eller et forslag er
vedtaget. Det er dirigenten der bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er.
Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringer 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.
Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og
disse skal alle være dirigente i hænde inden budgettet skal godkendes. Ethvert forslag behøver kun at
beskrive de punkter i budgettet det berører, og hvor meget de justeres og eventuelt med
kommentarer omkring hvilke ændringer beløbsjusteringer tiltænkes at medføre. Såfremt to forslag
berører de samme punkter 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.
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. Man behøver ikke at tælle samtlige stemmer inden hver optælling, det er op til
stemmeudvalget at vurdere om det er nødvendigt. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt.
Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes. Det er
muligt at stille op til tillidsposter in absentia. Hvis mindst et stemmeberettiget medlem begærer det,
vil et personvalg være skriftligt.
Når der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle som valgt, medmindre mindst et
stemmeberettiget medlem begærer mistillidsafstemning. I så tilfælde laves der mistillidsafstemning
om hver enkelt kandidat, hvor en kandidat betragtes som valgt, medmindre et flertal af stemmerne
er på ”mistillid” til den pågældende kandidat. Undtaget herfra er valg hvor stemmetal er afgørende,
her vil der altid være afstemning for at afgøre hvem der får flest stemmer, et eksempel herpå er
suppleantvalg.
Det er muligt, under valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kun at stille op til en post som
suppleant.
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.
Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”.
Mistillid kan stilles til dirigenten, formanden, kassereren eller enkelte bestyrelsesmedlemmer. Stilles
mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet. Derefter taler stiller og modtager (i
nævnte rækkefølge) i tre minutter. Herefter kan generalforsamlingen stille spørgsmål til begge.
Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke
finde sted.
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15. Rygning og alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner samme sted skal være indstillet til
lydløs.
16. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes
generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling indenfor en
måned.
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BILAG B: OPLÆG TIL DEBAT

MANGLENDE TILLID TIL BESTYRELSEN

Årsagen for denne indkadelse til EGF er at kommunen har oplyst foreningens bestyrelse om, at et medlem
har indgivet klage til kommunen over forhold i foreningen, mere specifikt at foreningens formand har skullet
været bosiddende i foreningen.
At adresse sådan en anklage til de offentlige myndigheder er en alvorlig sag, hvis fulde konsekvenser endnu
ikke er bestyrelsen kendt, da kommunen endnu ikke har taget stilling til sagen. I yderste konsekvens kan det
potentielt koste foreningen vores lokalestøtte, og selv hvis det ikke gør, koster det os meget i vores
tillidsforhold med kommunen.
Det der dog særligt bekymrer bestyrelsen i denne sag er, at et medlem ikke har haft tilstrækkeligt tillid til
bestyrelsen til at ville bringe klagen til den, men i stedet er gået direkte til kommunen. Det er en skidt
situation, da det er vigtigt for foreningens ve og vel, at medlemmerne føler, at de kan gå til deres bestyrelse
med bekymringer vedrørende foreningen, også selvom disse må vedrøre medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen havde indtrykket af at dette var tilfældet, men vi er bekymret for om dette er en indikator på, at
medlemmerne ikke er enige, og de ikke har tillid til bestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker derfor at stille sit kandidatur til rådighed for Generalforsamlingen enten for at få
bekræftet at medlemmerne har tillid til bestyrelsen og derfor genvælger denne, eller, hvis
Generalforsamlingen ikke har tillid til bestyrelsen, at få valgt en bestyrelse, som Generalforsamlingen har
tillid til.

Derudover mener bestyrelsen at denne form for håndtering af interne problemer er uhensigtmæssig og
potentielt omkostningsfuld. Vi ønsker således en debat for at klarlægge hvor og hvorvidt bestyrelsen har gjort
det svært for medlemmerne at kommunikere med dem, og hvad bestyrelsen kan gøre i fremtiden, for at lette
denne kommunikation.
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BILAG C: TROAS VEDTÆGTER

Opdateret d. 6. marts 2010.

1. FORENINGENS NAVN

Stk. 1: Foreningens navn er "The Realm of Adventurers". Forkortet: TRoA.
Stk. 2: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

2. FORENINGENS MÅL

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.

3. MEDLEMMER

Stk. 1: Som medlem optages enhver, der indbetaler det fastsatte kontingent, og som er villig til at overholde
nærværende vedtægter.

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage før medlemskab.
Dette omfatter ikke turneringer.

4. KONTINGENT OG ØKONOMI

Stk. 1: Midler til foreningens drift henhører dels fra kontingent fra medlemmerne og dels fra foreningens
aktiviteter. Derudover kan der søges om tilskud fra kommunen og andre tilgængelige fonde og legater.
Stk. 2: Medlemskontingentet fastlægges af generalforsamlingen for et år frem i tiden.

Stk. 3: Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent inden udløbsdagen betragtes som udmeldt og slettes
som medlem.

Stk. 4: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen. Medlemskabet ophører øjeblikkeligt eller
når kontingentperioden udløber, alt efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive tilbagebetalt kontingent eller
anden form for godtgørelse.

5. EKSKLUSION

Stk. 1: Bestyrelsen kan på et hvert bestyrelsesmøde, med en skriftlig begrundelse, ekskludere et medlem fra
foreningen eller et aktivitetsområde, hvis mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor. Forinden bestyrelsen
træffer sin beslutning, skal medlemmet høres.

Stk. 2: Eksklusionen skal meddelses medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste
generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive
refunderet indbetalt kontingent.

6. KOMPETENCE OG STEMMERET

Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen.

Stk. 2: Kun medlemmer med gyldig medlemskvittering har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.
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7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling februar eller marts måned. Dog afholdtes den første og
stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt igennem klubbladet, via email eller ved anden
udsendelse til medlemmerne senest 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen skal minimum fylde en side i
klubbladet og indeholde en foreløbig dagsorden.
Stk. 3: Ønskes et emne optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling, må en skriftlig og
motiveret anmodning tilstiles bestyrelsen senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 4: Regnskab og budget skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

8. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmeudvalg

Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Indkomne forslag

Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af intern revisor og revisorsuppleant

Valg af delegerede til Landsforeningen

Eventuelt

9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af den ordinære generalforsamling,
bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Forlangender i så henseende må
afgives skriftligt og motiveret med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel og foretages af
bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende desangående. Den skriftlige
indkaldelse skal indeholde punkterne fra anmodningen på en specificeret dagsorden. Bekendtgørelsen sker
ved skriftlig meddelelse til det enkelte medlem eller ved meddelelse i klubbladet.

10. GENERALFORSAMLINGS FORHANDLINGER

Stk. 1: Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afgørelse af alle formelle
spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer dirigenten. Over forhandlingerne føres et referat, der
underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 2: På generalforsamlingen kan der kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.
Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt blot et
medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt.
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Stk. 4: Ved stemmeopgørelse er det forslag vedtaget eller den kandidat valgt, som har opnået højest
stemmeantal.

Stk. 5: Blanke stemmer indgår ikke i optælling af stemmer, og kan derfor ikke vægte for eller imod. Undtaget
dette er forslag til vedtægtsændringer, der ifølge vedtægterne skal have 2/3 stemmer for forslaget.

11. VALG AF BESTYRELSE

Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand,
næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 5 - 7 personer.

Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. Ved valg af kasserer vælges desuden en
kasserer-suppleant.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges i 2 runder. Første valgrunde gælder valg af bestyrelse. Anden valgrunde gælder
valg af suppleanter. Valgt til bestyrelsen er de 3 - 5 kandidater, der opnår højest antal stemmer i første
valgrunde. Suppleanterne er de 2, der opnår højest antal stemmer i anden valgrunde.
Stk. 4: Alle vælges for perioden 1/7 – 30/6. Perioden påbegyndes førstkomne lejlighed efter
Generalforsamlingen.

12. KONSTITUERING, MØDER OG FORRETNINGSORDEN
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hvert kvartal. Dagsorden for
møderne skal mindst indeholde følgende punkter:
1.

Formalia

2. Meddelelser

3. Forslag

Men derudover fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges under punkt 3 på det
næste bestyrelsesmøde.
Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 6: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme
afgørende.
Stk. 7: Bestyrelsen kan, på ethvert bestyrelsesmøde, ekskludere et bestyrelsesmedlem, fra bestyrelsen, hvis
følgende betingelser er opfyldt:
•
•
•

Bestyrelsesmedlemmet er udeblevet fra bestyrelsesmøder, som er korrekt indkaldt, mindst 3 gange
uden at melde afbud.

Bestyrelsesmedlemmet skal have modtaget to skriftlige advarsler forinden, og have mulighed for at
blive hørt på et bestyrelsesmøde.
Der skal i bestyrelsen være 3/4 flertal for eksklusionen.

13. TEGNINGSRET

Stk. 1: Foreningen tegnes af en af følgende:
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•
•
•

Formanden
Kasseren

Næstformanden og et bestyrelsesmedlem

Stk. 2: Kasseren har overfor generalforsamlingen ansvaret for foreningens midler.
Stk. 3: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens beholdninger.

14. REGNSKAB

Stk. 1: Den af generalforsamlingen valgte kasserer fører på bestyrelsens vegne et bogholderi og regnskab, der
til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.
Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange
samtlige bilag og dokumentationen for kasse-, bank-, og girobeholdningen forevist.

Stk. 4: Samtidig med at regnskabet foreligger til foreningens årlige generalforsamling, skal påtegningen fra
de af generalforsamlingen valgte revisorer være påført.

15. FORENINGENS DAGLIGE DRIFT

Stk. 1: Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg, bestående af formanden, næstformanden samt
yderligere et eller to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Forretningsudvalget er berettiget til at handle på klubbens vegne i mindre sager, der ikke tåler
udsættelse, men har i så fald at forelægge sagen til godkendelse for bestyrelsen på førstkommende møde.

Stk. 3: Den daglige drift af foreningens lokaler samt café administreres af forretningsudvalget, hvor det står
dem frit for at udpege et passende antal personer, der på skift kan varetage caféens drift.

16. VALG TIL LANDSFORENINGENS GENERALFORSAMLING

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.
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17. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1: Til ændring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmer for
ændringen.
Stk. 2: Udkast til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

18. OPLØSNING AF FORENINGEN

Stk. 1: Foreningen kan opløses, når forslaget er vedtaget på en ordinær generalforsamling og derpå ved
urafstemning blandt foreningens medlemmer med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Ved nedlæggelse af foreningen sælges foreningens materialer på en lukket auktion for medlemmerne.
Denne auktion skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer, senest 7 dage før.
Stk. 3: På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om
hvilket almennyttigt formål, foreningens formue skal skænkes til. Tilskud givet af Aalborg Kommune går
tilbage til kommunen og i tilfælde af uenighed om de resterende værdier, går disse også til Aalborg
Kommunes fritids- og kultur forvaltning.

19. VEDTAGELSE OG SENERE ÆNDRINGER

Stk. 1: TRoA er stiftet officielt den 9. august 1989 af Allan Nygård, Karsten Rasmussen, Jørn Hjortshøj og
Søren Parbæk.

Stk. 2: Vedtægterne er ændret den: 18-10-1989, 03-01-1990, 15-02-1992, 31-10-1992, 06-03-1993, 11-031995, 15-03-1997, 02-06-1999, 18-03-2000, 27-05-2001, 03-04-2002, 26-02-2005, 14-03-2009 og 06-032010.

