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REFERAT AF 

TROAS GENERALFORSAMLING 2016 
TRoA’s Ordinære Generalforsamling 

Lørdag d. 10. Februar 2016 kl 10:00 i foreningens lokaler 

FORMALIA 
Til stede: 25 stemmeberettigede deltagere. 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. 

Bestyrelsen indstiller Tora de Boer til Dirigent og Kåre Kjær til referent 

Dirigent: Tora de Boer 

Referent: Kåre Kjær 

2. VALG AF STEMMEUDVALG (3 PERSONER) 

Stemmeudvalg: Yvonne Hagbard, Rikke Nielsen, Erik Støvring Preussler . 

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN 
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN ER VEDLAGT I BILAG A. 

Forretningsordenen er enstemmigt godkendt (25 stemmer). 

4. BESTYRELSENS OG UDVALGENES BERETNING FREMLÆGGES TIL 

GODKENDELSE.  

Udvalgenes beretninger gennemgås kun i det omfang, at generalforsamlingen har 

spørgsmål til disse. 

Beretninger er vedlagt i Bilag B. 

Godkendelse af beretninger. 

Disse er enstemmigt godkendt (25 stemmer). 

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE 

Regnskab er vedlagt i bilag C.  

Regnskabet gennemgåes. 

GODKENDELSE AF REGNSKAB 
For: 25 Imod: 0 Blanke: 0 

Regnskabet er godkendt. 

6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL 

GODKENDELSE 



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

 2 

Bestyrelsen forslag til budget er vedlagt i Bilag C 

Øvrige indkomne forslag til budget er vedlagt i Bilag D. 

Forslag til kontingent er vedlagt i Bilag D. 

Fremlæggelse af budget for 2016 og 2017 ved Kassereren. 

Der er 24 stemmeberettigede. 

FORSLAG K-1: TILFØJELSE AF EFTERSKOLEKONTINGENT 
For: 24 Imod: 0 Blanke: 0 

Forslag K-1 er vedtaget, kontingentet ændres til at inkludere det nye efterskolekontingent. 

SAMLET BUDGET 
Der er 25 stemmeberettigede. 

For: 25 Imod: 0 Blanke: 0 

Budgettet er enstemmigt godkendt. 

7. INDKOMNE FORSLAG 

Indkomne forslag er vedlagt i Bilag D. 

FORSLAG V-1: KLARIFICERING AF DOBBELTROLLER 
For: 25 Imod: 0 Blanke: 0 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG V-2: FJERNE INTERN REVISORSUPPLEANT 
For: 24 Imod: 0 Blanke: 1 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG V-3: FJERNE AUTOMATISK UDMELDING 
For: 25 Imod: 0 Blanke: 0 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG V-4-2: KLARIFICERING OMKRING PRØVEPERIODE 
For: 19 Imod: 5 Blanke: 1 

Forslaget er vedtaget. 

Således falder de øvrige modopstillede forslag; V-4.3, V-4.1 og V-4 idet de er mindre yderliggående og derfor 

først skulle bringes til afstemning efter dette forslag. 

8. VALG AF FORMAND (1), KASSERER (1) OG KASSERERSUPPLEANT (1) 

FORMAND 
Opstiller: 

 Nadia Schyberg 

Ingen begærer mistillidsafstemning. 

Valgt til formand er Nadia Schyberg. 

KASSERER 
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Opstiller: 

 Søren Parbæk 

 Christine M. Christensen 

Valgt til kasserer er Søren Parbæk. 

KASSERERSUPPLEANT 
Opstiller 

 Astrid Budolfsen 

Ingen begærer mistillidsafstemning. 

Valgt til kasserersuppleant er Astrid Budolfsen. 

9. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (3-5) OG SUPPLEANTER (2) 

BESTYRELSESMEDLEMMER 
Opstiller: 

 Kåre M. Kjær 

 Bo Karlsen 

 Søren Thorup 

 Morten Baagøe 

 Karsten Rasmussen 

Ingen begærer mistillidsafstemning. 

Den nye bestyrelse består af følgende: Kåre M. Kjær, Bo Karlsen, Søren Thorup, Morten Baagøe og Karsten 

Rasmussen. 

SUPPLEANTER 
Opstiller 

 Mikkel Morild 

 Erik Støvring Preussler 

Valgt er: 

 Første Suppleant: Erik Støvring Preussler 

 Anden Suppleant: Mikkel Morild 

10. VALG AF INTERN REVISOR (1) 

VALG AF INTERN REVISOR 
Opstiller 

 Christine M. Christensen 

Ingen begærer mistillidsafstemning. 

Valgt til intern revisor er Christine M. Christensen. 

11. VALG AF BIFROST REPRÆSENTANTER (2) 
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Opstiller 

 Astrid Budolfsen 

 Søren Mosekær Fredsgaard 

 Steffen Kanstrup 

 Martin Kanstrup 

 Kathrine Refsgaard 

 Dag Pedersen 

Valgt til Bifrostrepræsentanter er Søren Mosekær Fredsgaard og Dag Pedersen. 

12. EVENTUELT 

Mikkel indstiller til, at vi reducerer dobbeltposts af indlæg om events mm. på tværs af grupper så man alene 

deler i den relevante gruppe og fællesgruppen. 

Gennemgang af status for flytteudvalget. 

 

 

           

    Kåre M. Kjær    Steffen Kanstrup    Tora de Boer 

    Referent    Formand    Dirigent 
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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 halvt så mange kandidater, som der 

er pladser. Der rundes op til nærmeste hele antal stemmer. 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 

Det forgangne år indeholdte den nok største beslutning vi som forening har taget. Dette var beslutningen om 

at flytte foreningen TRoA til nye kommunale lokaler i Godthåbsgade. Med det der kun kan beskrives som et 

forbillede for foreningsdemokrati valgte vi som forening (på den mest velbesøgte 

generalforsamling/ekstraordinære generalforsamling nogensinde) valgte vi at tage springet om at flytte i nye 

lokaler. Dette gav grønt lys for at for alvor at påbegynde det store arbejde med at forberede, administrere, 

forhandle og planlægge flytningen. Vores samarbejde med kommunen har væreg godt, men vi har ihvertfald 

lært at nogle gange indenfor det kommunale så går det stærkt, meget stærkt. Ændringer, nye muligheder og 

hurtige beslutninger har kendetegnet det arbejdet, men jeg er ikke i tvivl om at det resultatet det ender med 

bliver det bedste for foreningen. 

For det er ikke en lille ændring vi er i gang med. For langt størstedelen af os nuværende medlemmer har vi 

kun kendt til TRoA som en forening beliggende i Torvegade og det er 23 år historie vi nu er ved at lukke 

kapitlet for. Men det gode ved at afslutte et kapitel er at man påbegynder et nyt, og det kapitel vi skal til at 

påbegynde i Godthåbsgade vil blive et fantastisk kapitel i foreningens historie. For hvis flytningen til 

Torvegade var hvor foreningen flyttede hjemmefra så er vi nu på vej til at flytte i hus. Det er en flytning med 

et vist vemod, men der er ingen tvivl om at lokalerne i Torvegade var blevet for små til os. Med de nye lokaler 

så er vores muligheder for fremtidig udvikling meget bedre. Med plads, store lyse lokaler og en bedre 

sammenhørighed i lokaleopbygningen, går vi en meget spændende fremtid i møde med store muligheder for 

at sikre foreningen langt ud i fremtiden. 

Selvom flytningen har krævet stor opmærksomhed så har foreningens aktiviter kørt videre med god styrke. 

Vi er fortsat den mest aktive rollespils forening i landet og der kommer løbende nye til. En af de nye fra 2015 

er brætspilscafeensom har tiltrukket mange deltagere.  

Det er vores aktiviteter der driver foreningen fremad, det fællesskab der opstår omkring vores lokaler når vi 

mødes og hygger, arbejder eller spiller er kernen i den foreningsånd der binder os sammen. 

2016 bliver et år med mange udfordringer i forbindelse med flytningen. Det vil give nogle forstyrrelse fra tid 

til anden på den daglige drift, især i forbindelse med flyttedagene. Men disse forstyrrelser vil være kortvarige 

og vi vil hurtigt være tilbage for fuld styrke igen, klar i de nye lokaler med blikket rettet fremad. 

AIRSOFT 

Skrevet af Morten Baagøe 

2015 har desværre båret præg af dårligt vejr, hvor vi har været nødt til at stoppe eller aflyse 4 spildage, bla 

vores store fødslesdags event. Derudover har vi også været ofere for tyveri hvor vi fik stjålet flere af vores 

våben samt batterier dagen inden en af vores spildage. 

Så 2015 er på ingen måde gået som vi havde forventet. Dette har også forsage et fald i spillere, og vi ligger på 

omkring 18-20 i snit i modsætning på starten af året, hvor vi har været tættere på 30. 

Dette også har fået os til kraftigt at tage vores arrangement op til overvejelse, og se hvad vi kan gøre bedre i 

2016. Nogle af disse tiltag er vi begyndt at implementere, men der vi kommer flere og mere spændende ting 

fra os i 2016. 

Der er sket en del udskiftning i arrangørgruppen. Daniel Kansberg, Peter Andersen og Martin Thorhauge 

Fristrup-Høgh er alle stoppet. Men vi har også fået nye medlemmer ind i form af Rasmus Byrdal og Bue 

Christoffer Kragh. Dette betyder som noget omstrukturering som vi er ved at få på plads i løbet af 2016. 
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CAFEUDVALGET 

Skrevet af Karsten Rasmussen 

Det har i forbindelse med overgangen til nye lokaler givet problemer i dialogen med kommunens 

fritidsudvalg, at Vi kalder det en café.  

Derfor vil Caféudvalget herefter blive refereret til, som TRoAs Kiosk. Udvalget vil efter denne beretning 

hedde Kioskudvalget. 

Der har længe været planer for en ombygning af TRoAs Kiosk, der er blevet holdt tilbage, idet Vi har ventet 

på beslutningen om flytning eller ej. Kioskudvalget har været med i forbindelse med planlægning af 

udformningen af lokalet til anvendelse, som Kiosk i de nye lokaler på den tidligere Godthåbsgade Skole. 

Cafévagter - Kiosken har i løbet af året fået uddannet nye vagter til hjælp med salg fra foreningens Kiosk, 

der alle har været på et kursus i brugen af det nye Winkas Pro-system. Kurset blev afviklet i foråret af Bo 

Karlsen, og Kåre Murmann Kjær. 

Der vil i forbindelse med overgangen til de nye lokaler blive lavet en ny vagtliste, da det er nødvendigt med 

en bedre styring og kontrol med, hvem, der har adgang. 

Lagerstyring - Det var tanken, at overgangen til det nye Winkas Pro-system skulle hjælpe hos med en 

længe ønsket lagerstyring, så Vi kunne få et bedre overblik over eventuelle uregelmæssigheder. Dette har 

desværre ikke været optimalt, da det endnu ikke er blevet implementeret ordentligt. Dette påregnes, at ske i 

forbindelse med overgangen til de nye lokaler i april 2016. 

Varesortiment – Kiosken har gennem året søgt, at begrænse udvalget, og har forsøgt, at tage tiltag til, at Vi 

som udvalg kunne sætte fokus på, at få vendt udviklingen i Kiosken. 

Vi har kunnet konstatere, at Vi ved selv at foretage indkøb af varer kan få en længere udløbsdato end den, 

som Vi hidtil har haft på varer købt hos Candyman (Palle). Derfor har Vi primært kun brugt Candyman i 

2015, hvor det har været nødvendigt. I stedet er Vi igen begyndt at handle i Dagrofa, når Vi ikke kan 

fremskaffe de ønskede varer fra de lokale supermarkeder. Ganske vist tager det mere tid, at handle i 

supermarkederne, men det giver Os en bedre avance, der kommer hele foreningen tilgode. 

Der vil i forbindelse med overgangen til nye lokaler blive lagt en ny plan for indkøb og salg fra TRoAs Kiosk. 

Afslutningsvis skal det for foreningens medlemmer nævnes, at der gennem året er konstateret en del 

uregelmæssigheder i Kiosken. Det er beklageligt, at skulle konstatere, at såvel varer, som penge forsvinder fra 

Kiosken – Det er et reelt problem, som Vi skal have løst i løbet af 2016. 

DUNKELHEIM 

Skrevet af Steffen Kanstrup 

2015 var et hårdt år for Dunkelheim. Vores forventninger til året blev ikke opfyldt og vi oplevede et stort fald 

i antallet af deltagere. Dette resulterede i en spilgang med få spillere, en spilgang med næsten ingen spillere, 

en spilgang der blev aflyst grundet ombygning i spilområdet og endelig aflyste vi den sidste spilgang grundet 

de ganske få spillere der har forhåndstilmeldt sig.  

Dette er selvfølgelig ikke en holdbar situation og vi har i arrangørgruppen diskuteret det meget hvordan vi 

skulle vende denne udvikling og ”genopfinde” Dunkelheim.  

Vi har fundet frem til følgende: 

Første skridt har været at revidere regelsættet baseret på feedback fra vores spillere. Dette har primært været 

bundet op på at ændre dynamikken i spillet og opnå et slutspil. At finde måder til at bevare intensiteten of 

konflikterne i spillet så grupperne ikke kan tillade sig at blive dovne. Dette arbejde har resulteret i det udkast 
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som vi arrangerer to møder der er åbne for alle til at komme og give feedback på dem, således at reglerne 

kommer til at reflektere arrangørgruppens intentioner, men også passe til de mål som vores spillere har. Det 

der dog er kernen og som ikke vil blive ændret i oplægget er opdelingen af spilgangen i sæsoner, igen for at 

sikre intensitet i spillet. Dette betyder også at de første fire spilgange vi har haft i Dunkelheim kommer til at 

fungere som den første sæson og at vi trykker på den store genstart knap inden april spilgangen og alle 

deltagende grupper starter fra samme punkt.  Dette gør vi da det vil bibringer mere dynamik og intensitet i 

spillet og passe med vores ambitioner for spillet fremadrettet.  

Andet skridt har været antallet af spilgange. Vi har i arrangørgruppen kunnet konkludere at fire spilgange på 

et år var for mange til at opnå den kvalitet i missioner og individuelle gruppe hensyn som vi ønskede. Derfor 

vil der i 2016 kun være to spilgange, en i april og en i oktober. De endelige datoer vil snarrest blive 

offentliggjort, når vi har fået tilladelsen til at benytte området, sammen med tilmeldingen. 

Tredje skridt bliver at man som spiller skal være forhånds tilmeldt for at kunne deltage. Vores hidtidige 

ambition om en åben deltagelse har vist sig at være uholdbar og en tilmelding er en nødvendighed for at sikre 

arrangementets bæredygtighed. Af samme grund skal der også være et minimum antal deltagere for at sikre 

arrangementet, men også at sikre at der vil være den rette dynamik og adspredelse i spillet. Efter nøje 

overvejelser er denne grænse sat ved 40 spillere. Dette betyder at såfremt det ikke lykkedes os at have 40 

spillere til april spilgangen tager arrangørgruppen konsekvensen og lukker kampagnen. Erfaringerne har vist 

at der skal være en kritisk masse af spillere for at sikre at dynamikken og konflikterne er tilstede til at drive 

spillet fremad. At gennemføre spil uden denne kritiske masse ser vi derfor ikke som værende gavnligt baseret 

på erfaringerne fra 2015, ej heller vil arrangementet kunne løbe rundt hverken økonomisk eller spilmæssigt.  

Vi vil selvfølge gøre alt hvad vi kan for at sikre os at vi opnår den kritiske masse af spillere, hvilket bringer os 

til det fjerde skridt. Dette består af en større og mere intensiv pr kampagne. Den vil primært blive ført via 

facebook, men også her i de første måneder i året vil vi udføre en ”Tour de Dunkelheim” hvor vi vil forsøge at 

besøge så mange kampagner i Jylland som muligt for at udbrede viden og promovere Dunkelheim.  

Med dette vil jeg sige tak for 2015 med håbet om et opløftende 2016 

FESTUDVALGET 

Da det gamle festudvalg stort set opløste sig selv grundet manglende interesse og det nye blev dannet kort 

før denne indkaldelse har festudvalget ikke indgivet en beretning men har indgivet et budget for det 

kommende år. 

FRAKTION PAP 

Skrevet af Uffe V. Jensen 

Vi har i 2015 indkøbt brætspil, holdt vores præmiemappe med Magic kort i status quo og afholdt en del 

Magic turneringer. 

Dertil kommer at vi har investeret i at få uddannet 2 personer som level 1 dommer i Magic, således at vi er 

blevet mere uafhængige af eksterne folk ifbm. afholdelse af magic turneringer i fremtiden. 

Sidst, men ikke mindst, har nye kræfter stået for at kickstarte noget mere brætspil i TRoA gennem opstart af 

Brætspilscafe, der foreløbigt har haft en lille håndfuld succesfulde afviklinger.  

I 2016 forventer vi at der øges aktivitetet i når vi er kommet på plads i de nye lokaler, med forventet 

samarbejde ved særlige arrangementer med bl.a. Dragons Lair 

Kort sagt har vi købt brætspil (og endda spillet nogle af dem) og skubbet til noget pap. Det forventer vi også 

at gøre i 2016 

FLYTTEUDVALGET 
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Skrevet af Kåre Murmann Kjær 

Flytteudvalget er et midlertidigt udvalg som påbegyndte sit arbejde i det forgangne år og slutter det inden 

sommeren 2016. 

Flytteudvalgets arbejdet har været meget stille fra stiftelsen og frem til sommeren 2015 hvor kommunen 

endelig fik de sidste detaljer på plads og det stod klart, at flytningen ville blive en realitet. Derefter er det gået 

stærkt. 

To ekstraordinære generalforsamlinger for at få foreningens godkendelse på planerne var startskuddet og 

herefter har der været en lang række praktiske opgaver. Dialogen med kommunen har været meget 

konstruktiv og lovende, men også nogle gange taget lang tid, haft en del misforståelser og givet grundlag for 

en smule frustration. Det er tydeligt at projektet med at klargøre Godthåbsgade er et projekt der er 

anderledes end det de plejer at lave i de dele af kommunen – og det vi plejer at lave i TRoA – og det har givet 

nogle udfordringer. 

I skrivende stund er der dog en plan for selve flytningen på plads med den store flytning lørdag d. 27. februar 

og med en del ”driftsforstyrrelser” i ugen før og ugen efter. Men allerede nu er der mange aktiviteter 

undervejs og vi kan bruge en masse hjælp. 

De nye lokaler ser rigtig lovende ud. Kommunen fandt ved årsskiftet nogle ektra midler der skulle bruges så 

vi får vinduer i kælderen og en del andre småting rundt omkring. Derudover har vi fået en masse fine ting af 

kommunen som en del af flytningen som også gør de nye lokaler rigtig gode. Vi får nogle lokaler som både er 

markant bedre end dem vi har nu, har masser af potentiale og som vi nok kan blive boende i resten af 

foreningens levetid. 

Fokus i flytningen er – som tidligere vedtaget – at få 1. salen helt færdig og kælderen funktionel men uden 

ekstra. Det betyder i skrivende stund at kælderen indrettes med reoler til lager, arbejdsborde, værktøjskabe 

mm. men alle større anskaffelser i kælderen der ikke er påkrævet for funktionaliteten udsættes indtil vi ved 

præcist ved fraflytningen kommer til at koste. 

Arbejdet stopper derfor bestemt ikke ved flytningen. De gamle lokaler skal bringes i orden og her har vi brug 

for arbejdskraft. Jo flere folk der kommer og hjælper, jo mere kan vi få gjort selv og dermed spare på de dyre 

håndværkerregninger som giver mere luft til at investere i de nye lokaler. 

Så om noget har TRoA brug for din hjælp nu – alle kan bruges og al hjælp gør en forskel. Hold øje med 

facebook og hjemmesiden for nærmere information. 

IT-UDVALGET 

Skrevet af Kåre Murmann Kjær 

IT-udvalget er TRoAs mindste udvalg med kun et medlem. IT-udvalget sørger for TRoAs 

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

VI har haft endnu et stille år hvor vi ikke har gjort det store. Det har primært været almindelig 

administration og stort set ingen nyudvikling hvis vi ser bort fra et par småting. 

Der er nu åbnet op for, at folk der ønsker at få adgang til at poste ting på troa.dk kan få det. Skriv til 

webmaster og du får adgang.  

IT-udvalget er først og fremmest 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.  

SIDSTE SØNDAG 

mailto:webmaster@troa.dk
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Skrevet af Yvonne Hagbard 

REGNSKAB 
Det er i 2015 lykkedes os at lave et pænt overskud, dette til trods for at vi har haft et meget svingende 

deltager antal, fra 87deltager til 231 deltagere. Det svingende deltager tal skyldes mest at vi har ramt mange 

dårlige spildatoer, idet at de har ramt skole ferier og karneval. Derudover har vi ikke haft mulighed for at 

gennemføre alle de projekter vi havde budgetteret med, hvilket også er med til at give det pæne overskud. 

ARRANGØRER 
Året startede op med et lidt udskiftning i arrangørgruppen, i og med at Mikkel Morild kom til som ny 

hovedarrangør, plus Yvonne og Martin kom ind i gruppen. Efter et par mdr. stoppede Mike og Mads, grundet 

tidsmangel og igen en måned senere også Martin, da han skulle flytte langt ned i landet. Derefter fik vi nogle 

nye ind, nemlig Christine m. Christensen, Thorbjørn Revsbæk Sørensen og Nicklas Stenild Nielsen. Med 

udgangen af året har vi så måtte sige farvel til Chris og Mikkel. 

Vi vil meget gerne sige rigtig mange gange tak til Mike, Mads, Martin, Chris og Mikkel, for deres arbejde med 

Sidste Søndag. Det er dejligt med folk som bruger deres fritid på frivillig arbejde, så tak for indsatsen gutter, 

det er værdsat. 

Så fra januar 2016, består arrangørgruppen af Christine og Yvonne, som deler om hovedarrangør posten og 

så Nicklas og Thorbjørn. 

ÅRET DER GIK 
Vi har i år haft et par store ændringer, den en mest uden for spillet, nemlig en prisstigning i deltager gebyret. 

Fra juni spilgang, hævede vi deltager gebyret til 75kr. Dette har haft nogle følger, den ene var præcis det vi 

ønskede, nemlig at flere af vores junior medlemmer har meldt sig ind i foreningen. Dog ved vi ikke helt om 

det også kan have været med til at vores deltager tal har været svingende. 

En anden stor ændring er vores lensherre regler, som vi jo har fornyet. Vi startede op efter sommeren med 

dem, og de er blevet taget godt imod. Vi er ved at være ud over opstartsperioden, men vi arbejder stadig med 

dem og håber de bliver en helt naturlig del af spillet i løbet af det nye år.  

Så har vi i år ligeledes fået ”pælen”, som er vores nye fængsel. Den har været en kæmpe succes og gjort det 

meget nemmere for byvagten at holde styr på fanger. Og med Byvagt kaptajnens fantastiske porre og kål, så 

sker der altid mange sjove ting ved ”pælen”. 

Vi har i 2015 haft fokus på at, vores kampagne ikke blev en hack n’ slash, da det var lidt de yngre deltage 

troede. Altså at det kun handelede om at komme ud og slås med orker eller bæster. Så vi har bevidst valgt at 

vi ikke havde monstre i spillet det meste af året. Og man kan kun sige at det har været en god ide, da der igen 

er kommet lidt fokus på selve rollespillet. Nye spiller kommer ikke kun for at slagte monstre længere, hvilket 

jo har været vores mål.  

VISION FOR 2016 
I 2016 vil vi arbejde med at få lavet en slags manual for afholdelse af Sidste Søndag, denne er selvfølgelig kun 

til gavn for arrangører. Dog mener vi det er vigtigt at få denne færdiggjort, da der de sidste par år har været 

stor udskiftning i arrangør gruppen. 

Vi vil også gerne prøve at få lavet en masse små plothistorier, som vi så kan sætte i gang i løbet af året. Dette 

skal være plot på forskellige niveauer, så både ny og gamle spillere kan være med. 

Vi vil også fortsætte vores arbejde med hvervning af medlemmer til foreningen samt udbrede kendskabet til 

Sidste Søndag. Samt at gøre alle vores nye medlemmer opmærksom på at klubben, også har nogle fysiske 

lokaler, mad masser af andre aktivister. 

Derudover vil vi igen afholde døgnscenariet, som jo er en fast del af vores kampagne. 
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NYE TILTAG 
Vi har som noget nyt lavet en monster NPC gruppe, som vil starte op allerede i januar måned 2016. Dette gør 

vi for igen at introducere monstre i vores spil, lige så langsom og i en kontrolleret tempo. Vores mål er at få 

en fast gruppe på 15-20 monster NPC’er, så vi er sikker på der er mindst 8-10stk, der kan deltage hver gang. 

Derfor vil der også komme et monster len, hvor de vil få fast base. Der vil så forhåbentlig blive lidt skiftende 

monstre i Nebelheim igen, altså orker, gobliner, bæstmænd og lignende. 

Så første del af året vil nok gå med at lave props til vores nye monster gruppe.  

SIDST, MEN SLET IKKE MINDST 
Slutteligt vil vi selvfølgelig gerne takke alle der har hjulpet os gennem året. Det betyder rigtig meget for Sidste 

Søndag, at folk bruger deres fritid på at hjælpe. Hvis ikke vi havde alle de frivillige kræfter, ville vi slet ikke 

kunne afholde kampagnen. 

SIDSTE SØNDAG ARRANGØRER 

 Christine M. Christensen 

 Nicklas Stenild Nielsen 

 Thobjørn Revbæk Sørensen 

 Yvonne Hagbard 

TABLETOP-UDVALGET 

Skrevet af Thomas Madsen 

Det har været et aktivt år med mange arrangementer, det hele startede med vores årlige Warhammer 

Escalation League, som igen i år trak masser af deltager.  Derefter havde vi 2 Warmachine/Hordes Escalation 

leagues.  

Ind imellem havde vi en turnering ved Fastaval og flere enkeltstående events såsom vores store Siege slag.  

Dog var året ikke uden store ændringer, det skete at Games-Workshop valgte at lukke Warhammer verdenen 

med et brag, det gjorde at de fleste Warhammer spillere fik lidt et hul i maven, som gjorde at aktivitets 

niveauet har været lidt sløvt, men det er begyndt så småt at være gang i figur skubberne igen. Dette er sket 

igennem Warmachine/Hordes og en standhaftig gruppe Warhammer spillere som kæmper videre. 

Vi har planer op at sætte en Warhammer League op igen, dog bliver det ikke i foråret som ellers har været 

tradition, men efter Kåre og Daniel valgte ikke at stå for det dette år. Vi takker meget for deres arbejde, er vi 

nu ved at finde en ny flok som vil stå for det. 

Vi har en anden god nyhed, Tabletop Udvalget blev i løbet af året udvidet med endnu et medlem, Martin 

Wichmann, så nu er vi 2. 

UNGDOMSUDVALG 

Skrevet af Erik Støvring Preussler 

Året 2015 var et år hvor den store del af ungdomsudvalget kunne hvile i rutiner og erfaringer. Vi så i året løb 

ikke så meget til forhindringer, og problemer, men kunne køre lige så stille der ud af. 

Udvalget selv mistede tidligt i året et medlem pga. flytning, men omvendt havde vi hurtigt en føler ude og fik 

rekrutteret et nyt medlem, som stod klar til at springe ombord i vores aktiviteter. Vi ved dog også at 

udvalgets formand, Yvonne, i det kommende år vil have behov for at drosle ned pga af det virkelige livs 

arbejde, og i kraft af det anerkender udvalget behovet for at få udvidet arrangørgruppen til at supplere de 

glimrende mennesker der allerede står standhaftigt i udvalgets rækker. 
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Aktiv tirsdag blev igen sat i skema og det med erfaringer i mente fra sidste år, vedrørende hvad der fungerede 

og hvad der var opbakning til. Derfra kørte programmet som det skulle og nød en vanlig opdatering over 

sommeren. Mødedeltagelsen har været tilfredsstillende, selvom at der er færre børn at lege med i 

battlelokalet da flere af dem er sat på rollespilshold, hvilket vi så en stigning i over året. Vi drømmer egentlig 

som resultat af det om at have ligevægt i børn der spiller rollespil og brætspil, men sådan er svært at 

korregere for. 

Af større events har vi i årets løb afholdt fire. Et filmmarathon i april, et lanparty i september, en 

halloweenfest i oktober og kippers i december. Alle blev afholdt uden de store vanskeligheder og med god 

opbakning.  

Hvad små events angår blev der afholdt flere omgange af kamp og kage, over sommerperioden, og små 

turneringer i henholdsvis munchkin og magic, men disse måtte aflyses grundet bøvl med lederkoordinering. 

Alt i alt har året været en succes for ungdomsudvalget, og udvalget ser frem mod det fremtidige år med 

spænding, om end vi håber at se en stigning i deltagere af aktiv tirsdag igen. 

YXENSKOVEN 

Skrevet af Kim Nedergaard 

Årsberetning fra yxenskovens hemmelighed 

Vi har i 2015 fortsat vores udvikling af spillet til et endnu mere lærings orienteret rolle spil, og er her sidst i 

2015 kommet helt fri af et xp system, i stedet skal man nu lære alle sine evner i spillet af en der mestre de 

evner man vil have, hvilket fungere rigtig godt. 

Vi har også bevæget os væk fra en game master styret plotline og har lagt mere af ansvaret for plottet i spillet 

ud til spillerne, hvilket i starten var lidt svært for spillerne at skabe men har nu skabt et mere aktivt plot der i 

større omfang indbefatter alle spiller, hvor det game master styret plot ofte involverede de samme spille hver 

gang til at få styr på tingene og dermed begrænsede deres muligheder for at spille deres rolle frit som de ville. 

På det økonomiske har vi indtryk af at vi har ramt rimelig tæt på det slutresultat som vi har budgetteret med 

for året. 

Som i ved var 2015 også året hvor vi besluttede at vi fra nytår ville flytte yxenskovens hemmelige kampagnen 

fra troa og over i foreningen yxengaard, det har ikke været en nem beslutning da vi jo har været glade for at 

være en del af troa, og det har været noget der har været diskuteret længe og grundigt før vi tog den endelig 

beslutning. 

Vi vil gerne fra yxenskovens hemmeligheds arrangør gruppe takke for det super gode samarbejde med troa 

og for det store arbejde troas bestyrelse har lagt der har gjort vores kampagne mulig og vi håber på vi fortsat 

kan samarbejde mellem de to foreningen på at fremme rollespil i det nordjyske. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER 

REGNSKAB OG BUDGETTER FOR TROA 

 

Det bør kommenteres, at der i nærværende budget ikke er medregnet et kabel-tv Abonnement i de nye 

lokaler – der er i stedet planlagt med anskaffelse af en Chromecast som folk kan vise videoer og 

streamingtjenester fra egne devices. 

BALANCE 

Note Budget 2017 Budget 2016 Regnskab 2015 Procent Budget 2015 Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Budget 2013

82.800,00 81.000,00 78.560,00 112,78% 69.660,00 67.895,00 96.600,00 74.720,00 79.800,00

37.800,00 37.200,00 36.200,00 100,81% 35.910,00 34.010,00 43.200,00 35.120,00 43.200,00

52.000,00 51.000,00 47.094,00 123,35% 38.180,00 36.181,00 46.200,00 41.885,00 56.700,00

2.900,00 2.800,00 2.800,00 100,00% 2.800,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

4.100,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.550,00 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182.150,00 178.500,00 167.654,00 114,40% 146.550,00 140.886,00 189.000,00 154.725,00 182.700,00

1.700,00 1.700,00 1.875,00 110,29% 1.700,00 1.725,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00

1.700,00 1.700,00 1.875,00 110,29% 1.700,00 1.725,00 1.000,00 1.700,00 1.000,00

2.920,00 73.515,14 226.420,00 95,43% 237.266,98 218.676,00 232.924,00 218.676,00 239.020,00

45.000,00 45.000,00 36.288,00 94,90% 38.240,00 51.576,00 55.000,00 56.580,00 55.000,00

47.920,00 118.515,14 262.708,00 95,35% 275.506,98 270.252,00 287.924,00 275.571,19 301.020,00

0,00 0,00 -8.065,99 -53,77% 15.000,00 13.668,96 -10.000,00 -5.166,34 0,00

0,00 0,00 -8.065,99 -53,77% 15.000,00 13.668,96 -10.000,00 -5.166,34 0,00

-92.107,75 -158.829,22 -306.104,25 91,08% -336.077,00 -336.396,67 -317.600,00 -288.917,16 -323.000,00

1 -104.000,00 -104.000,00 -93.119,52 94,54% -98.500,00 -124.237,97 -118.100,00 -167.074,97 -194.300,00

-41.480,00 -41.480,00 -41.465,00 99,96% -41.480,00 -41.443,18 -42.500,00 -41.347,67 -42.500,00

-1.700,00 -1.700,00 -1.407,07 100,51% -1.400,00 -1.047,98 -1.000,00 220,10 1.500,00

-239.287,75 -306.009,22 -442.095,84 92,59% -477.457,00 -503.125,80 -479.200,00 -497.119,70 -558.300,00

0,00 -155.000,00 2.200,00 -1,47% -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,00 5.900,00 -14.438,80 -503,09% 2.870,00 -4.510,77 500,00 -19.860,64 2.000,00

2 3.850,00 3.850,00 -13.338,15 -346,45% 3.850,00 -9.692,44 0,00 0,00 0,00

-2.500,00 -2.500,00 -2.168,82 48,20% -4.500,00 -1.118,05 -3.000,00 5.013,05 -4.000,00

1.000,00 1.000,00 3.229,98 19,94% 16.200,00 1.284,13 3.700,00 21.122,87 10.000,00

3.295,00 3.295,00 38.974,10 8565,74% 455,00 41.517,31 6.090,00 42.464,28 23.000,00

Live-huse (reparation+nye) 0,00 0,00 0,00 0,00 171,25 2.000,00 -3.589,87 2.000,00

-4.000,00 -4.000,00 -4.037,35 100,93% -4.000,00 -7.736,29 -2.500,00 -6.916,44 -3.000,00

Ungdomsudvalg -2.700,00 -2.700,00 -1.931,81 71,55% -2.700,00 -1.199,31 -2.500,00 -2.402,91 -2.500,00

0,00 0,00 8.297,61 204,88% 4.050,00 12.827,37 2.250,00 -7.113,10 -8.500,00

-155,00 -150.155,00 16.786,76 -12,55% -133.775,00 31.543,20 7.540,00 25.735,69 15.000,00

3.900,00 3.900,00 4.600,57 387,25% 1.188,00 16.461,65 2.000,00 15.517,84 5.000,00

250,00 250,00 6.589,13 131,78% 5.000,00 3.157,42 750,00 -9.323,47 -1.000,00

0,00 0,00 1.250,03 0,00 0,00 395,50 0,00 0,00

4.150,00 4.150,00 12.439,73 201,03% 6.188,00 19.619,07 3.145,50 27.618,24 4.000,00

0,00 0,00 20.232,96 0,00 -530,35 0,00 25.087,34 0,00

0,00 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 90.000,00 20.232,96 22,48% 90.000,00 -530,35 0,00 25.087,34 0,00

-3.522,75 -63.299,09 31.534,62 -41,34% -76.287,02 -25.961,92 -590,50 8.151,42 -54.580,00

Kontingentindtægter

Kontingent Senior (900 kr./år)

Kontingent Ungdom (600kr./år)

Kontingent Junior (500 kr./år)

Kontingent TRoAs Venner (200 kr./år)

Gebyr for opkrævninger

Klubskab

Klubskabs leje

Kontingent Efterskole (200 kr./år)

Faste omkostninger

Tilskud

Lokalestøtte

Aktivitetstilskud

Cafe

Indtægter

Festudvalg 

Lokale udgifter

Administrations udgifter

Sekretær 

Renter

Aktiviteter

Flytteudvalg

Airsoft

Dunkelheim

Fraktion pap (Brætspil)

Arrangement (I år Konklavet)

Sidste Søndag

Projekter / Arrangementer

Sommerlejr 

Vinterlejr 

Yxenskoven Kampagnen 

Table-Top

Overskud Foreningen TRoA i alt

Regnskabs kontoer

Ekstraordinær omkostninger

Henlæggelser
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KASSEREN KOMMENTARER TIL REGNSKAB 2015 

Skrevet af Søren Parbæk, Kasserer i TRoA 

Regnskabet for 2015 er endt med et overskud på kr. 31.534,62 mod et budgetteret underskud på -76.000,-, 

da flytteudvalget ikke har brugt nogen penge i 2015. 

Kontobetegnelse Budget 2016 Regnskab 2015 Regnskab 2014 Regnskab 2013

Aktiver

  Medlemmer Samlekonto -7.025,00 -2.020,00 -3.790,00

  Slettede medlemmer 0,00 0,00

Likvider i alt 241.005,02 227.333,16 306.099,36

  Varelager Cafe 71.962,50 66.890,50 30.556,45

  Varelager Airsoft 6.267,00 3.500,00 9.632,96

  Varelager Faktion Pap 11.046,34 10.486,00

  Varelager Bar 12.852,19 14.036,78 12.228,79

  Depositum Husleje 0,00 75.017,10 73.497,18 72.865,57

  Tilgodehavende Nets 6.673,00 5.843,50 4.254,00

  Øvrige Tilgodehavende 0,00 0,00 0,00

417.798,15 399.567,12 431.847,13

Passiver

  Egenkapital Primo 308.498,37 334.460,29 326.308,87

  Årets resultat 31.534,62 -25.961,92 8.151,42

Egenkapital i alt 340.032,99 308.498,37 334.460,29

Gæld

  Depositum Nøgler 8.000,00 18.800,00 19.100,00 18.200,00

  Samlekonto Kreditorer -33.983,84 -20.646,25 -14.264,16

  Øvrige skyldige omkostninger 0,00 0,00 0,00

  Kontingenter næste år 0,00 0,00

Gæld i alt -15.183,84 -1.546,25 3.935,84

Skyldige afgifter 2.949,00 2.615,00 3.451,00

Henlæggelser

  Reparation af livehuse 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

  Flytning af foreningen 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Henlæggelser i alt 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Passiver i alt 417.798,15 399.567,12 431.847,13
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NOTER VEDR. INDTÆGTER 
Ekstraordinær indtægter: Afregning af lokaletilskud for 2013 (regning på kr. 7589) og 2014 (modtaget kr. 

28184) 

Vores næststørste indtægt (efter lokalestøtte) er kontingenterne: 

 

På nedenstående graf for udgifter har jeg for lokaleudgifterne opdelt i hvilken andel kommunen dækker med 

lokalestøtten (kr. 226.420,-) og TRoAs andel (kr. 79.684,-). 



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

 17 

 

 

NOTER TIL ADMINISTRATIONSUDGIFTER ER (AFRUNDET TIL HELE KR.) 
Udvalgstur  kr. 15.961,- 

Internet  kr. 3.491,- 

Stofa TV.  kr.  6.438,- 

Pengeskab  kr. 9.216,- 

Telefoner MobilePay kr. 1.497,- 

Vedr. cafeens underskud på kr. 8065,99 så kan det konstateres at det skyldes manglende registrering af salg 

på sodavand og magic-kort: 

 

Der er en mindre usikkerhed i beregningerne, som det ses ved at sammenligne den beregnede "Total" med 

tallene fra regnskabet. Den manglende registrering vil  blive et indsatsområde for 2016. 

REVISORPÅTEGNELSE 

Jeg har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2015 for foreningen TRoA og lavet 

stikprøvekontroller på flere bilag, som alle er fundet tilfredsstillende. Alle væsentlige poster og poster af en 

vis størrelse er ligeledes gennemgået. Jeg har desuden fået afklaret alle eventuelle tvivlspørgsmål i en 

tilfredsstillende stil. 
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Bilagene er ved forespørgsel blevet fundet og bragt i orden. 

Regnskabet er godkendt uden forbehold. 

 

__________________________________ 

Christine McKenell Christensen 

Intern revisor 
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BILAG D: FORSLAG 
Forslag er opdelt i fire kategorier; kontingentforslag, budgetforslag, vedtægtsændringsforslag og øvrige 

forslag. 

Forslag som er sidestillede – dvs. hvis et forslag går igennem falder de øvrige automatisk – er udover et 

nummer forsynet med bogstaver, hvor de mest yderliggående forslag har de bogstaver, som kommer først i 

alfabetet. Det betyder, at stemmerækkefølgen for forslag følger alfabetet for disse forslag. 

Se i øvrigt forretningsordenen for nærmere information om hvordan forslag – herunder sidestillede forslag -

håndteres. 

Kontingentforslag 

Kontingentforslag er forslag til foreningens kontingent. 

FORSLAG K-1: TILFØJELSE AF EFTERSKOLEKONTINGENT 

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 

MOTIVATION 
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtmæssige. 

Dertil ønskes tilføjet et nyt kontingent ved navn et ”Efterskolekontingent”. Det er alene tilgængeligt for elever 

indskrevet på Østerskov eller Epos Efterskoler. 

Argumenterne for dette er mange forskellige: 

 At knytte TRoA tættere til de to skoler. 

 At give de to efterskoler endnu en lille ting man kan reklamere med. 

 At holde på nogle medlemmer, som ellers nok ville melde sig ud i efterskoletiden. 

 At få medlemmer fra de to efterskoler til at deltage til TRoAs arrangementer. 

Tilbuddet er nok primært relevant for Østerskov men da vi har to rollespilsefterskoler i Danmark ønsker vi at 

give dem begge samme muligheder. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

Budgetforslag 

Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2016 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er 

inkluderet i bestyrelsens budgetforslag. 
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Der er ingen 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: KLARIFICERING AF DOBBELTROLLER 

FORSLAG 
Der tilføjes følgende til § 11: 

Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller; 

Formand, Næstformand, Kasserer, Kasserersuppleant, Bestyrelsesmedlem, Suppleant til 

Bestyrelsen.  

MOTIVATION 
På den ordinære generalforsamling 2015 stod det klart, at vi ikke havde klarificeret muligheden for 

dobbeltroller i vedtægterne. Idet samtlige ovennævnte roller principielt set enten er bestyrelsesmedlemmer 

eller suppleanter til samme bør reglerne ikke tillade, at nogen enkeltperson besidder mere end en af 

ovennævnet poster på noget tidspunkt. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG V-2: FJERNE INTERN REVISORSUPPLEANT 

FORSLAG 
§ 8 ændres fra  

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 

Til: 

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

 Valg af delegerede til Landsforeningen 

 Eventuelt 

MOTIVATION 
I vedtægterne fremgår det, at vi skal vælge en intern revisorsuppleant men de-facto har vi ikke gjort det de 

sidste mange år, og vedkommende har ikke været påkrævet. Vi bør således fjerne denne del fra vores 

vedtægter. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG V-3: FJERNE AUTOMATISK UDMELDING 

FORSLAG 
§ 4 stk 3 og 4– ændres fra: 

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. 

Til: 

Stk. 3: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt 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. 

Stk. 4: Det pålægger bestyrelsen at gå i dialog med medlemmer der ikke melder sig ud eller 

svarer kontingent til tiden med henblik på at få etableret aftale om udmeldelse eller 

afregning af skyldigt kontingent. Medlemmer der ikke har meldt sig ud, svaret kontingent 

eller indgået aftale med bestyrelsen kan bestyrelsen vedtage at sende til inkasso eller 

lignende tiltag for at inddrive penge eller få en aftale i stand. 

MOTIVATION 
Vi har ved hver kontingentopkrævning 30+ medlemmer der ikke svarer kontingent men som (for langt de 

flestes vedkommende) stadig anvender foreningens lokaler.  
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I praksis burde vi udmelde disse personer, men da en stor del af dem er faste medlemmer der anvender 

foreningens faciliteter jævnligt vil det være meningsløst. Vi har dog heller ikke noget hjemmel i vedtægterne 

til at insistere på at de skal betale kontingent ej heller nogen mulighed for at forsøge at inddrive kontingent 

for den periode de har været medlem men ikke betalt. 

Derfor ønsker vi at vedtægterne både gør det klart, at en udmelding skal være eksplicit førend den er gyldig 

og at bestyrelsen – såfremt der ikke bliver svaret kontingent – først og fremmest skal forsøge at gå i dialog 

med de pågældende medlemmer (som er det vi gør nu) og sekundært har mulighed for at anvende inkasso 

eller lignende hvis folk ikek overholder en eventuel aftale eller blot helt ignorer vores henvendelser (som vi 

har observeret flere gange). 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG V-4: KLARIFICERING OMKRING PRØVEPERIODE 

FORSLAG 
§ 3 stk 2– ændres fra: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage 

før medlemskab. Dette omfatter ikke turneringer. 

Til: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage 

før medlemskab, såfremt de ikke har haft en prøveperiode de forgangne 2 år. Man kan ikke 

benytte sig af prøveperiode til at opnå medlemsrabat til foreningens arrangementer eller 

deltage i arrangementer, der alene er for medlemmer. 

MOTIVATION 
Som det er nu, er reglerne for prøveperiode ikke helt klare og der har været enkelte forespørgsler på hvordan 

man må benytte sig af dette. 

Hensigten med prøveperioden er at folk skal kunne fastslå, om det er noget for dem, at være medlem af 

foreningen. Det vurderes derfor at ingen har behov for mere end en prøveperiode indenfor en 2 års periode. 

Det er næppe en regel der vil blive strengt håndhævet men så har potentielle medlemmer noget at forholde 

sig til. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG V-4.1: KLARIFICERING OMKRING PRØVEPERIODE 

Modforsalg til V-4. 

FORSLAG 
§ 3 stk 2– ændres fra: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage 

før medlemskab. Dette omfatter ikke turneringer. 

Til: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 

sammenhængende dage før medlemskab, såfremt de ikke har haft en prøveperiode de 
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forgangne 2 år. Man kan ikke benytte sig af prøveperiode til at opnå medlemsrabat til 

foreningens arrangementer eller deltage i arrangementer, der alene er for medlemmer. 

MOTIVATION 
Ændringsforslag baseret på diskussion på generalforsamlingen. 

FORSLAGSSTILLER 
Generalforsamlingen. 

FORSLAG V-4.2: KLARIFICERING OMKRING PRØVEPERIODE 

Modforsalg til V-4. 

FORSLAG 
§ 3 stk 2– ændres fra: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage 

før medlemskab. Dette omfatter ikke turneringer. 

Til: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 4 

sammenhængende uger før medlemskab, såfremt de ikke har haft en prøveperiode de 

forgangne 2 år. Man kan ikke benytte sig af prøveperiode til at opnå medlemsrabat til 

foreningens arrangementer eller deltage i arrangementer, der alene er for medlemmer. 

MOTIVATION 
Ændringsforslag baseret på diskussion på generalforsamlingen. 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen 

FORSLAG V-4.3: KLARIFICERING OMKRING PRØVEPERIODE 

Modforsalg til V-4. 

FORSLAG 
§ 3 stk 2– ændres fra: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage 

før medlemskab. Dette omfatter ikke turneringer. 

Til: 

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 3 

sammenhængende uger før medlemskab, såfremt de ikke har haft en prøveperiode de 

forgangne 2 år. Man kan ikke benytte sig af prøveperiode til at opnå medlemsrabat til 

foreningens arrangementer eller deltage i arrangementer, der alene er for medlemmer. 

MOTIVATION 
Ændringsforslag baseret på diskussion på generalforsamlingen. 

FORSLAGSSTILLER 
Yvonne Hagbard 
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Øvrige forslag 

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

Der er ingen øvrige forslag. 
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BILAG E: VEDTÆGTER 
Foreningens vedtægter efter generalforsamlingen. 

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. 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 4 sammenhængende uger 

før medlemskab, såfremt de ikke har haft en prøveperiode de forgangne 2 år. Man kan ikke benytte sig af 

prøveperiode til at opnå medlemsrabat til foreningens arrangementer eller deltage i arrangementer, der 

alene er for medlemmer. 

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: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt 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. 

Stk. 4: Det pålægger bestyrelsen at gå i dialog med medlemmer der ikke melder sig ud eller svarer 

kontingent til tiden med henblik på at få etableret aftale om udmeldelse eller afregning af skyldigt 

kontingent. Medlemmer der ikke har meldt sig ud, svaret kontingent eller indgået aftale med bestyrelsen kan 

bestyrelsen vedtage at sende til inkasso eller lignende tiltag for at inddrive penge eller få en aftale i stand. 

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. 

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. 
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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. 

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 via email og opslag på forenings hjemmeside 

senest 4 uger før afholdelse. Øvrige internetsider hvor foreningen har tilstedeværelse, kan efter bestyrelsens 

beslutning anvendes udover ovennævnte. Indkaldelsen skal minimum 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 være tilgængelig for medlemmerne via de i stk. 2 nævnte kanaler 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 

 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. 
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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. 

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. 

Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller; Formand, 

Næstformand, Kasserer, Kasserersuppleant, Bestyrelsesmedlem, Suppleant til Bestyrelsen. 

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. Bestyrelsen 

fastlægger selv sin dagsorden. 

Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges på det næste 

bestyrelsesmøde. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver. 

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, 

rundet op. 

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. 
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 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: 

 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. 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. 

16. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
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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. 

17. 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. 

18. 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, 11-03-

1995, 15-03-1997, 02-06-1999, 18-03-2000, 27-05-2001, 03-04-2002, 26-02-2005, 14-03-2009, 06-03-

2010, 17-03-2012, 16-03-2013, 23-03-2014 og 20-02-2016. 

 

 


