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

REFERAT AF
GENERALFORSAMLING 2017
TRoA’s Ordinære Generalforsamling
Lørdag d. 18. februar 2016 kl. 10:00 på Godthåbsgade 8A

FORMALIA
Til stede: 31 stemmeberettigede deltagere.

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Bestyrelsen indstiller Tora de Boer til Dirigent og Kåre Kjær til referent som er valgt.
Dirigent: Tora de Boer
Referent: Kåre Kjær

2. VALG AF STEMMEUDVALG (3 PERSONER)
Stemmeudvalg: Tobias Leth, Dorthe Larsen, Thomas Madsen
Der er 34 stemmeberettigede.

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN ER VEDLAGT I BILAG A.
Forretningsordenen er enstemmigt godkendt (34 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 (34 stemmer).

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE
Regnskab er vedlagt i bilag C.
Der er 35 stemmeberettigede.
Regnskabet gennemgåes.

GODKENDELSE AF REGNSKAB
For: 35 Imod: 0 Blanke: 0
Regnskabet er godkendt.
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6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL
GODKENDELSE
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 2017 og 2018 ved Kassereren.
Der er 34 stemmeberettigede.

FORSLAG K-1: UÆNDRET KONTINGENT
For: 34 Imod: 0 Blanke: 0
Forslag K-1 er vedtaget og de eksisterende kontingentsatser bevares uændret.

FORSLAG K-2A: INTRO -KONTINGENT
Der er 35 stemmeberettigede.
For: 3 Imod: 29 Blanke: 3
Forslag K-2A er faldet og der stemmes således om forslag K-2B.

FORSLAG K-2B: INTRO -KONTINGENT PER 1/7
For: 3 Imod: 28 Blanke: 4
Forslag K-2B er faldet og der oprettes ikke et intro-kontingent.

FORSLAG K-3A: FORÆLDRE KONTINGENT
Der er 36 stemmeberettigede.
For: 27 Imod: 1 Blanke: 8
Forslag K-3 er vedtaget og der oprettes forældre-kontingent. Det betyder at forslag K-3B falder.

FORSLAG B-1: LYS I LOKALE 2
For: 33 Imod: 1 Blanke: 2
Forslag B-1 er vedtaget.

FORSLAG B-2A: FOLIE PÅ ALLE VINDUER
For: 9 Imod: 24 Blanke: 3
Forslag B-2A er faldet, og der stemmes derfor om B-2B.

FORSLAG B-2B: FOLIE I KÆLDEREN OG PÅ KIOSKENS VINDUE
For: 34 Imod: 2 Blanke: 0
Forslag B-2B er vedtaget, og derfor falder B-2C.

FORSLAG B-3: ACCESS POINTS I KÆLDEREN
Der er 35 stemmeberettigede.
For: 3 Imod: 26 Blanke: 6
Forslag B-3 er faldet.

FORSLAG B-4B: VIRTUAL TABLE TOP MED FORHØJET BUDGET
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For: 32 Imod: 2 Blanke: 1.
Forslag B-4B er vedtaget og således bortfalder forslag B-4A.

FORSLAG B-5: ØGET PR PÅ ONLINE MEDIER
Der er 33 stemmeberettigede.
For: 28 Imod: 1 Blanke: 4
Forslag B-5 er vedtaget.

FORSLAG B-6: INFO -VÆG
For: 32 Imod: 0 Blanke: 1
Forslag B-6 er vedtaget.

SAMLET BUDGET
Der er 34 stemmeberettigede.
For: 34 Imod: 0 Blanke: 0
Budgettet er enstemmigt godkendt.

7. INDKOMNE FORSLAG
Indkomne forslag er vedlagt i Bilag D.

FORSLAG V-1: UDVIDELSE AF FORMÅLSPARAGRAFFEN
Der er 35 stemmeberettigede.
For: 35 Imod: 0 Blanke: 0
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG V-2A: INDSNÆVRING AF TIDSRUM FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der er 36 stemmeberettigede.
For: 1 Imod: 31 Blanke: 4
Forslaget er faldet og derfor stemmes der om forslag V-2B.

FORSLAG V-2B: UDVIDELSE AF TIDSRUM FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
For: 26 Imod: 5 Blanke: 5
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG V-3: REDUKTION AF ANTALLET AF BESTYRELSESMEDLEMMER FRA 5-7 TIL 5
For: 25 Imod: 4 Blanke: 7
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG Ø-1: BORTFALD AF KRAV OM 2 ÅRS BUDGET
Der er 35 stemmeberettigede.
For: 14 Imod: 12 Blanke: 9
Forslaget er vedtaget.
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8. VALG AF FORMAND (1), KASSERER (1) OG KASSERERSUPPLEANT (1)
FORMAND
Opstiller:


Nadia Schyberg Holland

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til formand er Nadia Schyberg Holland.

KASSERER
Opstiller:


Christine M. Christensen

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til Kasserer er Christine M. Christensen.

KASSERERSUPPLEANT
Opstiller


Ingen

Der er ingen kasserersuppleant.

9. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (3) OG SUPPLEANTER (2)
BESTYRELSESMEDLEMMER
Opstiller:


Kåre Torndahl Kjær



Morten Baagøe



Karsten Rasmussen



Erik Støvring Preussler



Søren Parbæk

Den nye bestyrelse består af følgende: Kåre Torndahl Kjær, Morten Baagøe og Erik Støvring Preussler.

SUPPLEANTER
Opstiller:


Søren Thorup



Karsten Rasmussen



Søren Parbæk



Christian Nørgaard



Bue Christoffersen Kragh

Valgt er:


Første Suppleant: Christian Nørgaard



Anden Suppleant: Søren Parbæk
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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 næstmest 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 Nadia Schyberg Holland
Så er endnu et år gået. Et år der har budt på mange forandringer for vores kære forening. Det største må nok
siges at være flytningen til vores nye lokaler på Godthåbsvej, som skete i de første måneder af 2016.
Flytningen havde været længe undervejs og det var skønt at se hvordan hele klubben, bestyrelse, udvalg og
menige medlemmer, gik sammen og bidrog til at flytningen og ikke mindst fraflytningen af de gamle lokaler,
gik overalt forventning. En stor tak skal lyde til alle jer som bidrog. I har været med til at give TRoA nogle af
de lækreste faciliteter blandt Danmarks rollespilsforeninger. Stor tak til jer alle sammen!
Med de nye skønne omgivelser er der også kommet et boost i mængden af tiltag og arrangementer i TRoA.
Bestyrelsen får ofte henvendelser fra medlemmer og udvalg der ønsker at lave arrangementer som LAN,
rollespils scenarier, Magic og turneringer i både Blood Bowl, Warmarchine og Star Wars X-wing. Derudover
er lokaler til hverdag ofte fyldte med bordrollespils hold, brætspil og tabletop.
2016 var også det år hvor vi fik de unge på banen. Dem der gik rundt med en arrangør i maven, men som har
manglet et lille puf, for at få sine arrangører drømme først ud i livet. Det skyldes først og fremmest projektet
Orkerner Kommer, som har til formål at uddanne nye arrangører i det danske rollespils miljø, og vi i
bestyrelsen har oplevet en stigende interesse fra vores unge medlemmer i at lave og arrangere deres egne
events og scenarier. Det glæder os i bestyrelsen at se vores unge medlemmer udvise initiativ og engagement,
og være med til at sikre TRoAs fremtid.
Jeg håber at 2017 vil forsætte med at være et ligeså aktivt år, med lige så mange spændende nye og alsidige
aktiviteter og arrangementer.

AIRSOFT
Skrevet af Morten Baagøe
Vi havde mange nye planer for 2016 til at booste vores deltagelse, og selvom om flere af dem har haft en
positiv effekt er vi ikke i mål endnu. Vi har stadigvæk problemer med svingende deltagerantal, uden har vi
helt kan finde ud af hvorfor. Vi sluttede året og startede året med ca. 35 spillere, men dette er ikke retvisende
for resten af året hvor vi har ligger tættere på 15 spillere.
Til gengæld har vi haft noget større succes med at afholde spil i Rørdal beredskabsby med ca 100 deltagere.
Vi har afholdt et spil i foråret og et i efteråret. Begge spil var udsolgt længe for afholdelse og med
overvældende positiv respons fra spillerne. Dette har givet os mod på at prøve noget større og vildere i 2017.
Dette betyder at de umiddelbare planer for 2017 siger 2 spil i rørdal og et større i Oksbøl øvelse område med
ca. 200 deltagere.
Slutteligt kan det nævnes at vi har fået økonomisk kompensation af NATO efter en episode under Nighthawk
øvelsen i oktober, hvor nogen prøvede at lande en Chinook ovenpå vores dækninger efter vores sidste spil i
Rørdal.

DUNKELHEIM
Skrevet af Steffen Kanstrup
Der har igennem det sidste år stort set ikke været nogen aktivitet når det gælder Dunkelheim. Efter et
længere arbejde med at revidere vores regelsystem og få genstartet kampagnen blev arrangørgruppen ramt af
”det virkelige liv” i stor stil, hvilket medførte et stop i aktivitetsniveau som vi fortsat er påvirket af. Dette gør
at Dunkelheim lukker ned som aktivt udvalg.
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Remedierne til at kunne genoptage kampagnen er tilstede, så skulle man ønske at genoptage en ny
kampagne, så er de fysiske remedier fra Dunkelheim til rådighed. Vi har været glade for det vi har formået at
udføre med Dunkelheim, samt det at det har inspireret andre til at lave lignende kampagner andre steder i
landet.

KIOSKUDVALGET
Skrevet af Karsten Rasmussen
I forbindelse med flytningen fra Torvegade 3a fik Vi endelig den længe ventede ombygning af TRoAs Kiosk,
og fik i forbindelse med overgangen til de nye lokaler i Godthåbsgade muligheden for, at Vi fra foreningens
side, selv kunne præge udformningen og indretningen.
I første udkast skulle Kiosken have været placeret ud imod gården, men grundet det lave halvtag i
vindueshøjde med 1. salen, så valgte man at lægge Kiosken på den modsatte side af gangen. Det lave halvtag
er senere blevet fjernet.
Kiosken blev indrettet med forbehold for, at såvel Kiosken, som Festudvalget skulle benytte faciliteterne, og
der har været en fin, og positiv dialog omkring indretning, og muligheder desangående, og samarbejdet de to
udvalg imellem fungerer.
Vi mangler pt. KUN nogle få investeringer for at være helt færdige med indretningen af Kiosken. Vi mangler
det planlagte opbevaringsmøbel til vinduskarmen, og den planlagte hylde, der skal bruges til chips, således,
at Vi kan komme ud over de stablede papkasser, og gøre Kiosken mere indbydende.
Det er også synligt, at Kiosken nu har en placering, der gør, at den er en mere integreret del af foreningens
aktiviter, hvilket tydeligt kan se på salget.
I 3rd kvartal af 2016 måtte Vi desværre igen konstatere en del uregelmæssigheder i Kiosken. Denne gang var
problemet tydeligt, at der forsvandt kontanter. Der blev derfor foreslået, at man fik opsat kamera for at
komme problemet til livs. Resultatet af en længere dialog i bestyrelsen blev, at gøre Kiosken kontantløs for at
komme udenom problematikken, da det er den eneste måde, hvorpå man kan eliminere problemet.
Overvågning er KUN forbyggende, det fjerner ikke muligheden for tyveri.
Derfor har Kiosken siden udgangen af Oktober accepteret udelukkende kort og mobil pay, og har i den
forbindelse fået ny kortterminal.
Varesortimentet er blevet revideret, og Vi har til starten af 2017 planlagt en udvidelse af varesortimentet, da
Vi nu har en større bases for at gøre dette. Vi holder for økonomiens skyld vores varelager relativt lavt, da vi
kan bestille varer med 2 til 4 dages varsel. Det at Vi er gået tilbage til Dagrofa og Sugro har også medført, at
Vi har en noget (læs: MEGET) længere udløbsdato på vores varer.
En TAK skal lyde til alle de medlemmer, der støtter foreningens aktiviteter ved at benytte kiosken. En stor
TAK til alle Dem, der tager vagter i Kiosken, og hjælper med til, at få den til at fungere.

FESTUDVALGET
Skrevet af Kathrine Refsgaard
2016 var noget af et år, alle os i udvalget var helt nye og oven i det startede vi i nye lokaler. Alt har ikke været
perfekt, vi har skullet lære undervejs, men alt i alt har året været godt og festerne er blevet bygget og tilpasset
de nye lokaler samtidig med vi har lært mere og mere. Vi har nået mange mål når det kommer til at bygge og
skabe gode fester der har kunne være et afslappet samlingspunkt for alle os i miljøet. 2017 kommer til at
bringe flere nye initiativer og tilpasninger med sig og vi håber at kunne gøre det endnu bedre.

FRAKTION PAP
Skrevet af Uffe V. Jensen
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BRÆTSPIL
I det forgangne år har TRoA flyttet til nye lokaler hvilket har betydet en ændring i opbevaring af brætspil, der
nu har fået bedre indrettet skabe til formålet således at spillene generelt præsentere sig bedre. Samtidigt er
det blevet nemmere at sætte spil på deres respektve plads, hvilket gør at spillene generelt passes bedre på.
Der er ligeledes investeret beskyttelse af spillene i form af sleeves, zip lock bags, elastikker. Disse remedier er
at finde på en hylde i skabene og man er meget velkommen til at ”ordne” et spil, hvis man skulle finde et der
ikke i forvejen er kommet i sleeves og poser. Så kan vi alle nyde spillet meget længere.
Vanen tro har vi investeret i nye spil, der alle er blevet brugt flittigt og forhåbentligt er til stor glæde for
TRoAs medlemmer.
Brætspilscafe er kommet som et blivende tilbagevende arrangement med en fast månedlig spilgang. Disse
cafeer har været en stor del af den øgede brætspilsbegejstring, og nydes både af medlemmer og eksterne
gæster.
TRoA var repræsenteret på dette års Gamescope, med nogen succes, og der er helt sikkert grundlag for at
gøre mere ud af det. Brætspil er det nye sort.

MAGIC
Der har i det meste af 2016 været en nedafgående kurve for aktivitet vedrørende Magic, undtaget er
prereleaser der nu afholdes i samarbejde med Dragons Lair, og som der arbejdes hårdt på at gøre til en bedre
oplevelse for alle parter.
TRoA har en WPN status, der normalt er forbeholdt ”rigtige” butikker, og midt på året mistede vi denne
status og risikerede derfor ikke længere at kunne afholde f.eks. prerelease, men med en ihærdig indsats,
inspektionsbesøg af WotC /Hasbroe og lobby arbejde fra udvalget og DL Aalborg lykkedes det at overbevise
den store kapitalistiske maskine om at det vil være i alles interesse at TRoA igen fik WPN status.
Sidst på året har en gruppe nye initiativ tager skabt lidt begejstring for ugentlige Magic events TRoA, hvilket
har skabt grundlag for et mindre boost af medlemmer med interesse for Magic.
Det er grundet Magic events at udvalget skaber deres overskud.

ÅR 2017
Det kommende år ønsker vi at øge indkøbet af brætspil da der er et øget behov og efterspørgsel.
Samtidigt forventes det at Magic arrangementer for en øget frekvens, da der er en meget positiv udvikling i
øjeblikket. Dette ses bl.a. i flere events, større events , en Judge konference Marts, hvor TRoA lægger lokaler
til en konference for de mange danske Magic Judges (og Magic spillere der er interesseret).
Der vil stadig blive arbejdet på at skabe så mange events som muligt for vores medlemmer, så billigt så
muligt af både brætspil og Magic.
Gamescope 2017 er noget vi gerne ser TRoA være en del af, om end så for at bidrage til opfyldelse af vores
formålsparagraf. Dog må vi erkende at det ikke er en opgave som udvalget kan løfte, men som TRoA som
helhed bør være en del af.
Vi vil også gerne opfordre til at man kommer og deltager i vores mange events. Der er masser af deltager,
men vi bliver altid glade for at se endnu flere. Samtidigt kan man selvfølgelig også opsøge eksterne events,
såsom Fastaval, Grand Prix København, Essen Spiel, Gamescope og meget mere.
Budget forslaget afspejler en realistisk forventning af indtægter og udgifter,
Forslag, ris og ros modtages altid på pap@troa.dk
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Endelig skal der lyde en stor tak til de frivillige der sørger for at skabe en masse spiloplevelser for vores
mange deltager. Så en stor tak til:


Niels Christian Trude Nielsen



Bo Karlsen



Morten Zinck



Christian Nørgaard



Tobias Leth



Kasper Halkjær Jensen

Tak for 2016 og på gensyn i 2017

FLYTTEUDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
2016 blev året hvor TRoA flyttede lokaler. I skrivende stund har vi boet i de nye lokaler i snart et år, og de
fleste kender i overordnede termer resultatet af flytninge.
Flytteudvalget havde særligt meget arbejde i tiden omkring Januar og Februar i starten af året hvor
majoriteten af arbejdet stod på. Jeg har ingen klar ide om antallet af timer der blev lagt men et forsigtigt gæt
lyder på, at der i de to måneder blev lagt omkring 1000 timer på flytningen – en stor del af dem på selve
flyttedagen hvor næsten 40 mennesker kom og gav en hånd med – det er yderst værdsat!
En flytning er dog andet og mere end bare selve flyttedagen. Hvor 1. salen hurtigt kom rimeligt godt på plads
og var funktionsduelig var det lidt mere trægt med kælderen. Selvom der nu er indrettet lager og værksted er
der stadig et stort potentiale i 4’eren og 2’eren som stort set står ubenyttet hen.
Flytteudvalget havde dog ikke til formål at indrette hele TRoA og da den primære del af flytningen var
gennemført – og udvalgsmedlemmerne også godt brugt – nedlagde udvalget sig selv omkring maj-juni og
overdrog den resterende opgaveliste til bestyrelsen. Hermed bliver denne beretning også den sidste fra vores
hånd.
Vi vil fra udvalgets side gerne takke de mange medlemmer der har hjulpet og håber at alle er glade for de nye
lokaler. Der er stadig mange ting der kan forbedres som der vil blive arbejdet med over de kommende år og
jeg håber at alle medlemmer vil give en hånd med til de arbejdsdage der måtte komme.

IT-UDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
IT-udvalget er TRoAs mindste udvalg med kun et medlem. IT-udvalget sørger for TRoAs
internettilstedeværelse; troa.dk, galleri, forum, arrangementshjemmesider, mm.
I år er det primære der er sket en flytning af vores webhotel. Vi har haft en ret dyr løsning (lidt over 3.500
DKK om året) fordi den billigere løsning vi havde tidligere ikke fungerede og ikke dækkede vores behov.
I mellemtiden er priserne blevet billigere og vi kunne nedgradere vores løsning således vi nu sparer et par
tusinde om året. Det er også en slags penge!
Ellers er vi stadig et serviceorgan. Vi står gerne til rådighed med at hjælpe med at sætte hjemmesider,
tilmelding, maillister, spørgeskema, debatforum – alt muligt der skal bruges i TRoA regi. Vi kan også bare
give jer eller jeres udvalg adgang til et stykke serverplads på troas servere hvis I selv vil lave noget. Hvis I har
et behov så skriv til webmaster@troa.dk – så ser vi, om vi ikke kan hjælpe.
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PENDRAGONS ÆRE
Skrevet af Erik Støvring
Og det skete i de dage, at der var en rollespiller der deltog i et sommerscenarie sidste juli, og fik som resultat
lysten vækket til at kaste sig ud i et større projekt. Derpå tilbragte han en sommer på den anden side af havet,
låst inde i en autocamper, hvor ideen om en mytisk kong Arthur scenarierække begyndte at tage form. Da
han kom hjem delte han ideen med andre kreative sjæle, og resultatet blev at de satte sig ned d. 19 september
2016, og sammen blev enige om at gå videre med ideen. Således begyndte arbejdet på Pendragons Ære.
Holdet bag, består i dag af Morten Meyer Rasmussen, Sebastian Larsen, Steffen Kanstrup, Søren Moeskær
Fredsgaard, og Erik Støvring Preussler, men der har været mange flere med her og der, som har leveret input
og sparring igennem tiden, hvilket vi har været enormt glade for og fortsat er taknemmelige for.
Projektet er startet op af nye arrangører der kun i mindre, eller slet ingen, grad har arbejdet med at
arrangerer live rollespil før, derfor var det også et klart ønske fra starten af at få tilkoblet en gammel hund der
kunne levere erfaring og hjælpe med at oprette stabiliteten, så vi ikke skulle rende rundt som passionerede
hovedløse høns.
Et af processens tidlige spørgsmål vi beskæftigede os med var hele spørgsmålet om hvordan vi skulle nå ud til
verdenen, og hvordan man fangede folk an? Resultatet blev at vi fik formuleret en PR strategi som fra første
dag og til nu diktere hvordan vi kommunikere på facebook og annoncere vores nyheder. Ligeså lagde vi også
en klar linje ned for hvordan at vi ville arbejde med projektet, og hvordan vores form skulle være, så vi kunne
sikre en god grad af struktur på det store arbejde der lå foran os.
En del af ideen bag var at opbygge et scenarie hvor de historiske elementer spillede ind med toneangivende
slag, men uden at frarøve Arthurmyten sin glans. Vi ville væk fra romantikkens glansbillede, og tilbage til den
tidlige middelalders mystik og konflikt. Arthur og Camleot skulle være konteksten, men spillet skulle være sat
et sted hvor Britanniens tre daværende kulturer kunne clashe over holdninger, religion og problemer. Der var
med andre ord lagt op til et konfliktscenarie fra starten af.
Det var fra starten af et ønske om ikke kun at gøre Pendragons Ære til et enkelt scenarie, men til en
scenarierække, hvilket stadig er det vi håber på bliver en mulighed. Vi har dog valgt kun at starte med et
scenarie, da vi ikke vil slå større brød op end vi kan bage, men også for at sikre os at vores gode ideer
vitterligt er lige så gode som vi selv syntes i praksis.
Vi gik tidligt efter at skabe et regelsæt der var simpelt at gå til, og ikke fyldte alt for mange sider, men
samtidig opfordrede til progressivitet. Til formålet havde vi allerede et fundament fra en gammel kampagne,
ved navn Sibilya, som vi ønskede at bygge ovenpå. Ideen om et stibaseret system var ideel, da den leverede
noget der kort kunne rises op, var overskueligt, leverede fremgang, men også kunne bruges til at illustrere
kulturelt varierende tilgange til samfundet.
Der er mange flere overvejelser man kunne snakke om og meget der endnu skal nå at falde i hak inden at vi
første gang skal byde velkommen til Pendragons Ære (I) d. 8-9 april, og mange ting der helt skal afklares, eks
hvordan orkhuse effektivt samles og stilles op, af passionerede hovedløse høns. Men vi går allerede nu rundt
med følelsen af at det bliver godt, og at folk omkring os er interesseret i projektet. Vi kan fornemme og
glædes over støtten fra såvel TRoA som Einhejrene, og vi ser at tilslutningen nu begynder at rykke sig for
alvor.
Vi glæder os til at berette om mere, og vi glæder os til at ser jer til afholdelsen af scenariet.
På vegne af Pendragons Ære, tak for tilliden.

PROJEKT: X-WING
Skrevet af Karsten Rasmussen
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Karsten Rasmussen skaffede en sponsor forud, der gjorde det muligt, at anskaffe 12 spillermåtter til X-wing
Miniatures Game, samt 2 grundsæt: 1x Rød (Standard Sæt), og 1x Blå (the Force Awakens).
Karsten Rasmussen har stået for afviklingen af 2 X-wing Miniatures Game turneringer i 2016 i oktober, og i
november. Arrangementer har mødt positivt feed-back og til arrangementet i november var Vi oppe på 14
tilmeldte deltagere, hvoraf 2 var medlemmer af TRoA.
Per 21. December 2016 ser arrangør-gruppen, således ud: TRoAs Projekt: X-wing – Michael HejlesenSchacht, Thomas Thorsen og Karsten Rasmussen. Per 11. januar 2017 er Projekt: X-wing et selvstændigt
udvalg under TRoA.
For 2017 er der planlagt arrangementer på månedlig basis, således, at der afvikles en turnering i X-wing
Miniatures Game, den sidste lørdag i hver måned.
Der spillers hver gang 5 runder Swiss-draw, og der er præmier til de 3 bedst placerede spillere per
arrangement, og ved årsafslutningen vil de 3 bedste spillere samlet for året 2017 blive kåret.
Præmierne er 3-printede token- og dial- holdere, samt laser-markør. Desuden indføres en Darwin-Award til
dårligst placerede spiller, samt Early Birdy-Awards til de 5 spillere, der først tilmelder sig det enkelte
arrangement i form af en template-bridge holder.
Projekt: X-wing forventer, at arrangere Imperial Academy Træning for Rookies i TRoA og har talt med
arrangøren af TRoAs Brætspils-Café om, at møde op og gøre det i forbindelse hermed.
Let the Dice roll and Fly Casual

SIDSTE SØNDAG
Skrevet af Cecile Thomsen
I januar måned begyndte den nye monstergruppe at skabe uro i Nebelheims skove med nye rammer så som
at de kun måtte være i den nordligste del af skoven med den grønne lund som grænse og de må under ingen
omstændigheder måtte betræde byens mure. Dette blev dog hurtigt ændret tilbage til den gode gamle free
roaming, da de yngre spillere hurtigt fandt ud af de blot kunne stå på bakken bag byen og råbe ned til
mostrene og løbe tilbage når monstrene ville jagte dem.
Med monstergruppens rolle tilbage til det gamle var det også tid til lidt plot op til døgnscenariet, men da
døgnscenariet blev aflyst faldt plottet også fra hinanden. Det har de nye arrangører prøvet at rette op siden de
fik spillet overdraget i august/september. Siden da har spillet omhandlet en del omkring monstre, sygdomme
og portaler til andre verdener. Dette plot er en intro til vores døgn i 2017.
Vi valgte at sætte prisen ned til 50 kr. for ikke-medlemmer, og dette har gjort at flere at vores gamle og spil
skabende spillere så småt begynder at komme tilbage.
Til vores november spilgang fik vi besøg af Jonny Hefty og Jøden med deres program ”Velkommen i
klubben”, dette tilbud valgte vi at tage i mod, i og med at live-rollespil godt kunne bruge noget gratis PR.
Resultatet af dette blev rigtig godt og vi har fået en del omtale omkring dette, og vores spillere snakker rigtig
meget om det.
Der har også sket en del fra arrangørsiden. NPC arrangørposten blev ændret til monsterarrangør. Der
startede nye hovedarrangører, som var Kasper Lundqvist og Martin Kilt Uggerly. Kasper har siden blevet
tilbudt at kunne tage sin værnepligt og er derfor pr. 1/2 2017 stoppet som hovedarrangør. Siden august har
arrangør gruppen også tilføjet andre nye arrangører, herunder, Cecilie som har ansvaret i kroen og Kasper
Sieker, som kommer til at overtage lageret efter Stephan.
Sidste Søndag har desuden også fået en facebook side, hvor der vil blive lagt billeder, samt begivenheder op.
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Arrangørposterne er fordelt således
Hovedarrangør: Martin Uggerly
Plot ansvarlig: Erik
Monsterarrangør: Stephan Nielsen
PR og Kro ansvarlig: Cecilie Thomsen
Yderligere arrangører: Nicklas Nielsn, Jonas Andersen og Kasper Sieker.

SOMMERLEJR
Ikke fremsendt inden 2. indkaldelse.

TABLETOP-UDVALGET
Skrevet af Thomas Madsen
Vi startede året med afslutningen af den årlige Warmachine/Hordes Escalation League hvorefter der var
gang i de normale torsdags spilleaftener og spilledage. Hen mod sommeren begyndte vi en Mordheim
kampagne, som gik hen over sommeren og eksploderede i august, hvor der var over 20 mennesker involveret.
Hen af efteråret begyndte der at komme flere og flere Warhammer 40.000 spillere hvor vi begyndte at
tiltrække flere nye medlemmer, samtidig med at Age of Sigmar startede at se lys i TRoA. Imens startede
Warmachine/Hordes igen den årlige Escalation League, som igen i år tiltrak nye medlemmer og spillere.
I løbet af december er der begyndt at dukke flere nye spil op som har trukket spillere til sig, her kan nævnes
Dropfleet Commander, Dropzone Commander og Blood Bowl.
Vi har planlagt en turnering i Warmachine/Horde og vores nye medlemmer har planer om at holde
turneringer i AoS og 40K i løbet af året.
Vi har igennem hele året haft stor succes med at holde spille/hygge/bygge terræn, som hjælper med at gøre
vores tilbud til medlemmerne bedre.

UNGDOMSUDVALG
Skrevet af Erik Støvring
Året 2016 var et år med flytning, stabilitet, ledelsesoverdragelse, lederforøgelse og ny vision.
Flytningen var uden tvivl årets største udfordring, i forhold til at finde på plads og lære de ny lokaler at
kende. Specielt vores arrangementer ud over aktiv tirsdag, led under flytningen i det første halvår, såsom
junior Lan og film Marathon. men når det er sagt så var vi klar til at tilpasse os og er enormt glade for vores
nye omgivelser.
Aktiv tirsdag er gået over til en mere løs kalenderform, men samtidig er der i årets løb taget skridt til at lave
flere små events, såsom større fællesspil, men også små kurser rettet mod rollespil og som altid har der været
afholdt flere gange kamp og kage. Antallet af deltagere har været svingende i perioden men for det meste
stabilt på en 10 børn og unge samt de børn/unge som engageres i bordrollespilshold.
Hen imod sommeren rekrutterede udvalget tre nye medlemmer og endnu en i december, hvilket bringer
udvalget i skrivende stund op på syv medlemmer. Ved begyndelsen af efteråret, trådte Yvonne Hagbard
fuldkommen tilbage som udvalgsformand og fra udvalget, og trådte i stedet i en støttende rolle til udvalget. I
stedet overgik formandsposten til Erik Støvring Preussler. I forbindelsen med overdragelsen, og
implementeringen af nye udvalgsmedlemmer, snakkede vi i udvalget også visioner for vores fremadrettede
proces, og konstaterede at vi vil fortsætte med den positive bølge af aktiviteter og kurser.
14

The Realm of Adventurers
Torvegade 3A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200
Alle udvalgets medlemmer har i årets løb deltaget i orkerne kommers kurser og aktiviteter. Det er noget der
har styrket udvalgets fortsæt som hele og resulteret i opsætningen af to rollespilsscenarier, som dog har
været opsat uden for udvalget, men i samarbejde med udvalget.
Alt i alt er året gået godt. Udvalget selv er blevet styrket og kan mærke at der er mere overskud at finde. Vi
satser på at øge antallet af endags arrangementer i det kommende år, og aktivt søge at trække flere børn
inden for til aktiv tirsdag.

VINTERLEJR
Ikke fremsendt inden 2. indkaldelse.
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER
REGNSKAB OG BUDGETTER FOR TROA
Kontingentindtægter

Note

Budget 2018

Budget 2017 Regnskab 2016 Procent Budget 2016 Regnskab 2015

Kontingent Senior (900 kr./år)

97.200,00

93.600,00

90.950,00

112,28%

81.000,00

78.560,00

Kontingent Ungdom (600kr./år)

35.400,00

33.000,00

32.565,00

87,54%

37.200,00

36.200,00

Kontingent Junior (500 kr./år)

57.000,00

55.000,00

54.040,00

105,96%

51.000,00

47.094,00

2.800,00

2.800,00

2.700,00

96,43%

2.800,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

4.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

8.850,00

354,00%

2.500,00

3.000,00

199.400,00

191.400,00

189.105,00

105,94%

178.500,00

167.654,00

Kontingent TRoAs Venner (200 kr./år)
Kontingent Efterskole (200 kr./år)
Gebyr for opkrævninger
Klubskab
Klubskabs leje

1.800,00

1.800,00

1.850,00

108,82%

1.700,00

1.875,00

1.800,00

1.800,00

1.850,00

108,82%

1.700,00

1.875,00

226.420,00

Tilskud
Lokalestøtte
Aktivitetstilskud

0,00

0,00

74.147,00

100,86%

73.515,14

50.000,00

50.000,00

54.284,00

120,63%

45.000,00

36.288,00

50.000,00

50.000,00

128.431,00

108,37%

118.515,14

262.708,00

Cafe
Resultat for Cafeen

10.000,00

10.000,00

16.365,58

0,00

-8.065,99

10.000,00

10.000,00

16.365,58

0,00

-8.065,99

Lokale udgifter

-114.792,18

-110.273,50

-183.451,92

115,50%

-158.829,22

-306.104,25

Administrations udgifter

-121.000,00

-121.000,00

-126.389,10

121,53%

-104.000,00

-93.119,52

-41.480,00

-41.480,00

-41.065,00

99,00%

-41.480,00

-41.465,00

-2.400,00

-2.400,00

-2.336,83

137,46%

-1.700,00

-1.407,07

-279.672,18

-275.153,50

-353.242,85

115,44%

-306.009,22

-442.095,84

0,00

0,00

-201.333,98

129,89%

-155.000,00

2.200,00

1.000,00

1.000,00

4.031,87

68,34%

5.900,00

-14.438,80

Faste omkostninger

Sekretær
Renter

Aktiviteter
Flytteudvalg
Airsoft
Dunkelheim

0,00

0,00

0,00

0,00%

3.850,00

-13.338,15

Fraktion pap (Brætspil)

4.000,00

3.500,00

828,93

-33,16%

-2.500,00

-2.168,82

Festudvalg

6.900,00

4.200,00

24.012,47

2401,25%

1.000,00

3.229,98

Sidste Søndag

4.000,00

4.000,00

10.337,83

313,74%

3.295,00

38.974,10

Live-huse (reparation+nye)
Table-Top
Ungdomsudvalg
X-Wing
Yxenskoven Kampagnen

0,00

0,00

-288,40

0,00

0,00

-12.000,00

-12.000,00

-5.225,46

130,64%

-4.000,00

-4.037,35

-2.700,00

-2.700,00

-997,56

36,95%

-2.700,00

-1.931,81

240,00

240,00

0,00
0,00

8.297,61

112,31%

-150.155,00

16.786,76

0,00

0,00

0,00

1.440,00

-1.760,00

-168.634,30

13.696,43

Projekter / Arrangementer
Airsoft rørdal events

0,00

0,00

95,00

95,00

0,00

4.000,00

4.000,00

14.470,34

371,03%

3.900,00

4.600,57

Vinterlejr

0,00

1.621,00

-304,14

-121,66%

250,00

6.589,13

Arrangement (I år Pandragons Ære)

0,00

320,00

-210,00

4.095,00

6.036,00

27.652,63

Ekstraordinær omkostninger

0,00

0,00

2.916,87

Henlæggelser

0,00

0,00

0,00
-12.937,18

Sidste Søndag Døgnscenarie
Sommerlejr

0,00

1.250,03

666,33%

4.150,00

12.439,73

0,00

20.232,96

90.000,00

100,00%

90.000,00

0,00

0,00

92.916,87

103,24%

90.000,00

20.232,96

-17.677,50

-65.556,07

103,57%

-63.299,09

31.534,62

Regnskabs kontoer

Overskud Foreningen TRoA i alt
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Kontobetegnelse

Medlemmer Samlekonto

Regnskab 2016 Regnskab 2015

-4.650,00

-7.025,00

0,00

0,00

193.436,66

241.005,02

82.734,47

71.962,50

3.386,00

6.267,00

Varelager Faktion Pap

10.748,40

11.046,34

Varelager Bar

16.531,16

12.852,19

Slettede medlemmer
Likvider i alt
Varelager Cafe
Varelager Airsoft

Depositum Husleje

0,00

75.017,10

4.541,55

6.673,00

0,00

0,00

306.728,24

417.798,15

Egenkapital Primo

341.035,99

308.498,37

Årets resultat

-65.556,07

31.534,62

275.479,92

340.032,99

8.225,00

18.800,00

20.942,32

-33.983,84

438,00

0,00

Tilgodehavende Nets
Øvrige Tilgodehavende

Egenkapital i alt
Gæld
Depositum Nøgler
Samlekonto Kreditorer
Øvrige skyldige omkostninger
Kontingenter næste år

0,00

0,00

29.605,32

-15.183,84

1.643,00

2.949,00

Reparation af livehuse

0,00

15.000,00

Flytning af foreningen

0,00

75.000,00

Henlæggelser i alt

0,00

90.000,00

306.728,24

417.798,15

Gæld i alt
Skyldige afgifter
Henlæggelser

KASSERENS BERETNING 2016
Regnskabet for 2016 er endt med et underskud på kr. -65.556,07 mod et budgetteret underskud på 63.299,09.
Med flytningen har 2015 regnskabsteknisk været et lidt anderledes år – der var lokaleudgifter fra Torvegade
(med tilskud fra Aalborg kommune) og de nye lokaler der allerede her fra 2017 gør lokaledelen af regnskabet
meget mere simpel.
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Noter vedr. indtægter:
Ekstraordinær og Henlæggelser:


Henlæggelser: 90.000,00



Ekstraordinære udgifter: +2.916,87 Fordelt primært på
o

Opgørelse af nøgledepositum +4125,-

o

Bifrost DUF Bonus +1000,-.

o

Lokalestøtteafregning -2168,-

Vores største indtægt er nu vores kontingenter:
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Udviklingen fra 2014 til 2016 i ”Helårsmedlemmer” (Kontingentindtægt / Kontingentsats pr år):
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På nedenstående graf for udgifter har jeg for lokaleudgifterne opdelt fordelingen:
Torvegade: TRoAs del -42.671,95 - Kommunens tilskud: -74.147,00 - Totalt: -116.818,95 samt Lokaleudgifter
Godthåbsgade: -66.632,97 kr.

Det er her værd at bemærke at hvor sidste år Kiosken var at finde her under udgifter, så er det i 2016 vendt til
et pænt overskud (3% af de samlede indtægter)
Noter til administrationsudgifter er (afrundet til hele kr.):
Lokaleanskaffelser

kr.

-21.968,00

Udvalgstur

kr.

-17.882,00

Ny Dankortmaskine

kr.

-10.075,00

Indkøb/anskaffelser efter Flytteudvalget var nedlagt.

Drift DK-mask. mm. kr.

-9.108,00

Inkluderer MobilePay Gebyr.

Winkas

kr.

-9.057,00

Web og Formstack

kr.

-6.697,00

Bestyrelsen div.

kr.

-5.480,00

Kopimaskine

kr.

-5.361,00

Her er der betalt til både gammel og ny maskine i en periode.

Internet Bredbånd

kr.

-4.723,00

Inkluderer internet dongle til backup i Kiosken.

Køb af Projector

kr.

-4.514,00

Bifrost

kr.

-4.333,00

Bifrost GF + Kontinget.

Lager og Værksted

kr.

-4.185,00

Indkøb/anskaffelser efter Flytteudvalget var nedlagt.

Åbent hus

kr.

-2.879,00

Web-delen bliver billigere i 2017.
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Det var så min sidste beretning som Kasserer i TRoA (i denne omgang ).
Jeg giver den 1/7-2017 stafetten videre til den næste i rækken. Styr skuden godt, og god vind i sejlene.

REVISIONSPÅTEGNING
Jeg har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2016 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.
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: UÆNDRET KONTINGENT
FORSLAG
Ingen kontingentændringer.
Senior (over 24 år): 900 DKK om året
Ung (18-24 år): 600 DKK om året
Junior (under 18 år): 500 DKK om året
Efterskole (indmeldt på Epos eller Østerskov efterskoler): 200 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året

MOTIVATION
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtmæssige.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG K-2A: INTRO-KONTINGENT PER DAGSDATO
FORSLAG
Som tillæg til de sædvanlige kontingentsatser foreslås oprettelsen af et intro-kontingent efter følgende
retningslinier:
-

Hvis man aldrig tidligere har været medlem, kan man tegne et intro-kontingent.

-

Et intro-kontingent koster 200 kroner og varer kalenderåret ud (modsat de almindelige
kontingenter, som tegnes og betales for et halvt år af gangen). På den måde er vi garanteret at få
aktivitetstilskud fra medlemmerne (dette udbetales for medlemmer pr. 31/12).

-

Det tæller på alle måder som et fuldt medlemskab af foreningen.

Om muligt vil bestyrelsen gøre sådan, at en betingelse for intro-kontingentet er, at man tilmelder sig PBS når
kontingentet oprettes. Om dette er praktisk muligt er stadig uvist og kræver yderligere undersøgelse.

MOTIVATION
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Bestyrelsen ønsker, at det er billigere for folk at blive medlem i første omgang. Vi tror, at når folk bliver
medlem vil mange af dem indse hvor mange spændende aktiviteter vi har, hvilket vil medføre at en stor del af
dem vil forblive medlemmer efter intro-kontingentets udløb.
Dette vil være forbundet med en vis omkostning, særligt i det første år, hvor en masse personer der aldrig har
været medlem, vil benytte sig af tilbuddet. Der hvor det særligt vil være tilfældet vil være til Airsoft
arrangementer (hvor det hurtigt kan vise sig attraktivt for de voksne deltagere at melde sig ind) og til Sidste
Søndag (igen, særligt for de voksne, men også for en del af børnene).
For Airsoft regner bestyrelsen sig frem til et forventet tab på op til 6.000 DKK det første år og sandsynligvis
mindre de efterfølgende år. For Sidste Søndag regner bestyrelsen sig frem til et tab på ca. 11.000 DKK det
første år og igen sandsynligvis mindre de efterfølgende år. Dette inkluderer tab på deltagerbetaling, betaling
af intro-kontingent og øget aktivitetstilskud.
Det betyder en samlet omkostning i form af tab af deltagerbetaling det første år på ca. 17.000 DKK.
Dette skal vejes op imod forventninger om hvor mange ny, varige medlemmer vi kan tiltrække i løbet af de
første år og de kommende år, ved at kontingent sænkes. Hvor stor den gevinst bliver er ukendt.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG K-2B: INTRO-KONTINGENT PER 1/7
FORSLAG
Som forslag K-2A men hvor det først effektueres per 1/7/17.

MOTIVATION
At undgå at nogle af de medlemmer der lige har meldt sig ind, bliver utilfredse.

FORSLAGSSTILLER
Thomas Madsen

FORSLAG K-3A: FORÆLDRE KONTINGENT
FORSLAG
Som tillæg til de sædvanlige kontingentsatser foreslås, at seniormedlemmer kan få reduceret kontingentet til
100 kroner halvårligt såfremt de har et eller flere børn som er betalende juniormedlemmer (dvs. under 18 år)
i samme halvår. Et forældrepar behøver kun et barn for begge at opnå rabatten.

MOTIVATION
Forældre kan være en meget stærk ressource ifbm. arbejdsdage, events og generel aktivitet, men de få der har
engageret sig helhjertet er for det meste stoppet, da de har givet udtryk for at et kontingent på 900 kr. om
året, for at få lov at "arbejde" bl.a. som hjælper til SS eller GM til Aktiv Tirsdag, er for meget.
Et kontingent som foreslået kan samtidigt have en signalværdi med et ønske om øget forældreinteresse og
deltagelse.

D ET PRAKTISKE
Det kan være problematisk at holde styr på rabatten gennem det automatiske system. Derfor skal det nok
håndteres manuelt og det vil betyde ekstra arbejde for kassereren og sekretæren.

Ø KONOMI
Eksisterende seniormedlemmer som har børn der ikke er meldt ind, vil kunne melde dem ind og spare lidt
penge mens TRoA får en lille gevinst på bundlinien grundet aktivitetstilskud i situationer hvor der er ca. en
voksen per barn:
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Indtægt

Nuværende

Foreslået

Senior

900 DKK

200 DKK

Junior-kontingent

0 DKK

500 DKK

Kommunalt tilskud

0 DKK

400 DKK

Total

900 DKK

1100 DKK

For situation hvor både børn og forældre allerede er medlemmer, vil det koste TRoA omkringvis 700 kroner
per seniormedlem.
Indtægt

Nuværende

Foreslået

Senior

900 DKK

200 DKK

Junior-kontingent

500 DKK

500 DKK

Kommunalt tilskud

400 DKK

400 DKK

Total

1800 DKK

1100 DKK

Slutteligt vil det give en økonomisk og arbejdsmæssig gevinst hvis forældre til børn melder sig ind for at
hjælpe med de aktiviteter der er i foreningen.
Der er ikke pt. noget klart overblik over hvor mange forældre-børn par der er i de respektive kategorier og
dermed hvilken effekt det vil have på økonomien.

FORSLAGSSTILLER
Uffe V. Jensen

FORSLAG K-3B: FORÆLDRE KONTINGENT PÅ 400 KRONER
FORSLAG
Som K-3A men hvor kontingentet er 400 kroner i stedet for 200 kroner.

MOTIVATION
At gøre det mindre, økonomiske omkostningsfuldt.

FORSLAGSSTILLER
Teis Peter Pazdzior
Budgetforslag
Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2017 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
inkluderet i bestyrelsens budgetforslag.

FORSLAG B-1: LYS I LOKALE 2
FORSLAG
Der opsættes loftslamper i lokale 2 efter samme model som i værksted og lager. Dette udføres af en
autoriseret elektriker.
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Der afsættes 5.000 kroner til dette.

MOTIVATION
Lysforholdene i lokale 2 er utilstrækkelig til anvendelse som værksted, særligt i vintermånederne.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-2A: FOLIE PÅ ALLE VINDUER
FORSLAG
Der påsættes folie på den nederste del af alle de store vinduer i stueetagen med logo eller lignende i. Der
påsættes folie i kiosken der afskærmer for varme og dermed beskytter varerne mod at smelte / blive
fordærvede om sommeren. Der opsættes folie i vinduerne i værkstedet, så det ikke er muligt at se ind. Der
opsættes tillige diverse småskilte i bygningen. Alt dette udføres af professionelle håndværkere.
Baseret på et konkret tilbud afsættes der 19.500 kroner til dette.

MOTIVATION
Der er mange årsager til at opsætte folie.
I forhold til kiosken er der klart det forhold, at om sommeren opvarmes rummet uhensigtsmæssigt. I forhold
til de øvrige lokaler vil det være hensigtsmæssigt at begrænse synligheden ind og samtidig benytte lejligheden
til at reklamere for vores foreningen så det er let at finde for folk, der ikke kommer der jævnligt (f.eks.
turneringsdeltagere, nye medlemmer, mm.). Slutteligt er der medlemmer der har udtrykt ubehag ved de høje
vinduer ifht. højdeskræk.
I kælderen er det meget synligt på stueetage hvad vi har i lokalerne og der er efterhånden en del værktøj og
andre effekter, der potentielt kunne interessere indbrudstyve. At påsætte folie vil stadig tillade lys at komme
ind men vil forhindre nysgerrige blikke i at se, præcist hvad vi har i lokalerne.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-2B: FOLIE I KÆLDEREN OG PÅ KIOSKENS VINDUE
FORSLAG
Som i Forslag B-3A men der påsættes alene folie i kældervinduerne og kiosken.
Baseret på et konkret tilbud afsættes der 5.500 kroner til dette.

MOTIVATION
Hvis der ikke kan samles opbakning omkring folie på alle vinduer, mener bestyrelsen af det næst-vigtigste er
at påsætte på kældervinduerne og kiosken.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-2C: FOLIE PÅ KIOSKENS VINDUE
FORSLAG
Som i Forslag B-3A men der påsættes alene folie i kiosken.
Baseret på et konkret tilbud afsættes der 3.000 kroner til dette.

MOTIVATION
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Som ovenfor, men hvor kiosken prioriteres.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-3: ACCESS POINTS I KÆLDEREN
FORSLAG
Der opsættes trådløse netværks access points i lokale 2 og 4 i kælderen hvor der pt. mangler.
Det vil koste ca. 5.000 DKK at få gjort professionelt.

MOTIVATION
Der mangler pt. access points i kælderen i lokale 2 og 4. Det betyder at netværksforbindelsen er dårlig i disse
lokaler. Hvis vi ønsker den skal blive bedre så er der behov for at opsætte access points.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen. Det skal ikke tolkes som at det er bestyrelsens vurdering at dette bør gøres, men blot at man
ønsker foreningens holdning til denne investering på nuværende tidspunkt.

FORSLAG B-4A: VIRTUAL TABLE TOP
FORSLAG
Etablering af mulighed for Virtual Tabletop i et af vores spillokaler.
VTT er et hjælpemiddel til GM og spillere, der giver
muligheden for at vise Battlemaps, handouts og meget mere
direkte på bordet foran spillerne og GM-en ved hjælp af en
loftsmonteret projektor.
Pris: 3.500 DKK.
Baseret på f.eks. Projektor BenQ MS517H - 2500 DKK,
Beslag 750 DKK, Kabel eller Cromecast 250 DKK

MOTIVATION
Det er lang tid siden der er sket noget der rigtigt rykker inden
for bordrollespillet (ud over nye spilsystemer...) I TRoA har
vi lokalerne der kan bruges at give muligheden for VTT, som
det kan være svært at sætte op derhjemme (Hvor mange
vil/har rummet til at sætte en projektor op i loftet?) .
Jeg har selv erfaring med at bruge VTT i en privat
bordrollespils-kampagne - dog kun på en skærm for enden af bordet, Der er mange gange jeg ville have
ønsket at jeg kunne vise noget direkte på bordet foran spillerne.
Netop det at kunne tilbyde noget ekstra til bordrollespil, som de færreste har mulighed for derhjemme vil
give TRoA en fordel i valget om der skal spilles privat eller i TRoA.
En hurtig gennemgang af vores lokaler viser at lokale 3, 5 og 8 er bedst egnet mens 6 og 7 er mindre egnet på
grund af ventilationens placering i rummet.

FORSLAGSSTILLER
Søren Parbæk
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FORSLAG B-4B: VIRTUAL TABLE TOP MED FORHØJET BUDGET
FORSLAG
Som for forslag B-4B men der afsættes
7.000 kroner og det tjener som en
pilot.

MOTIVATION
Hvis vi skal lave virtual table top, så
skal der afsættes tilstrækkelige midler
så det bliver en ordentligt løsning.

FORSLAGSSTILLER
Morten Baagøe

FORSLAG B-5: ØGET PR PÅ
ONLINE MEDIER

FORSLAG
Der afsættes 10.000 DKK til reklame
på sociale medier og google adwords.

MOTIVATION
Det er på tide at vi får vores forening ud af den mørke middelalder og ind i det 21. Århundrede. Når jeg kigger
på hvordan vi som forening reklamere for vores aktiviteter og faciliteter, er det best case en digitalisering af
de samme teknikker man brugte i 80’erne. Det er flyers og plakater. Mens vi ikke gør brug af de gratis
muligheder facebook og google giver, for slet ikke at tale om mulighederne med betalt reklame. Hvis man
google “rollespil nordjylland” eller “airsoft nordjylland” er TRoA ikke på første side.
Ja dette er noget enkelte udvalg kunne afsætte penge til, men meget af det er bare nemmere at gøre centralt.
Dette sender også et signal til udvalgene om at det er ok at bruge penge på reklame, hvilket er noget vi i TRoA
har været rigtigt dårlige til i lang tid.
Dette sker selvfølgelig ikke automatisk hvis vi sætte penge af til det. Men jeg tror det er muligt at finde nogle
der vil bruge lidt energi på dette. Jeg har ihvertfald selv tænkt mig at gøre det hvis forslaget bliver stemt
igennem.
10.000 lyder af meget men man skal huske at penge på pr skulle jo gerne resultere i flere medlemmer
og/eller øget aktivitet. Et nyt senior eller junior medlem om måneden og det er tjent hjem igen.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-6: INFO-VÆG
FORSLAG
Der oprettes en aktivitetsvæg med 3 dele/opslagstavler, sandsynligvis på den ledige væk i battlelokalet.
Den første del viser hvem der sidder i bestyrelsen med billeder og ansvarsområder. Her kan der også være
information fra bestyrelsen f.eks. en kalender eventuelt indkaldelser og referater fra foregående møder.
Denne del opdateres af foreningens sekretær.
Den anden del viser hvilke udvalg der er i foreningen og hvem der sidder i disse udvalg med billeder og
kontaktoplysninger samt ansvarsområder. Her er også en udvalgskalender, i det omfang en sådan findes. Det
er op til de enkelte udvalg at sikre, at deres del bliver vedligeholdt.
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Den sidste del er ”blær”-delen. Her viser vi alle de fede ting udvalgene og foreningen har gjort i tekst og
billeder og hvad der ellers giver mening at hænge op. Det er et godt sted at få et indblik i hvor fed TRoA er
både for de eksisterende men ikke mindst for de nye medlemmer i foreningen.
Der afsættes op til 2.000 til indkøb af materialer til væggen – det forventes dog, at mindre kan gøre det
hvilket naturligvis tilstræbes.

MOTIVATION
Formålet med væggen er flere ting.
For det første drejer det sig om at skabe synlighed i foreningen omkring foreningens frivillige samt gøre det
lettere for de enkelte medlemmer at overskue, hvem de skal have fat i hvis de har en relevant henvendelse.
For det andet drejer det sig om at have et sted, hvor vi kan fejre de gode ting vi gør og igen gøre det synligt for
alle hvilken fed foreningen vi har.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen.
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: UDVIDELSE AF FORMÅLSPARAGRAFFEN
FORSLAG
Formålsparagraffen ændres fra:
Stk. 1: Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved udbredningen af
kendskabet til rollespil og brætspil, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre aktiviteter.
Tillige vil foreningen søge at hjælpe medlemmerne til at udvikle deres rollespil. Samtidigt
skal foreningen arbejde for at give børn og unge mulighed for kammeratligt samvær i deres
fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i rollespillet styrkes i deres evne og lyst til at
deltage i det forpligtende fællesskab og dermed tage ansvar for eget liv og til at deltage
aktivt og engageret i samfundslivet.
Til:
Stk. 1: Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved udbredningen af
kendskabet til rollespil, brætspil og nært beslægtede aktiviteter, f.eks. gennem kurser,
turneringer og andre arrangementer. Tillige vil foreningen søge at hjælpe medlemmerne til
at udvikle deres rollespil. Samtidigt skal foreningen arbejde for at give børn og unge
mulighed for kammeratligt samvær i deres fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i
rollespillet styrkes i deres evne og lyst til at deltage i det forpligtende fællesskab og dermed
tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

MOTIVATION
Den nuværende formålsparagraf beskæftiger sig alene med rollespil og brætspil. De-facto omfatter vores
aktiviteter også Airsoft, figurkrigsspil og en lang række andre aktiviteter, der er i familie hermed.
Bestyrelsen foreslår at udvide formålsparagraffen således at den praksis vi holder også afspejles i
formålsparagraffen.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
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FORSLAG V-2A: INDSNÆVRING AF TIDSRUM FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FORSLAG
§ 7 ændres fra:
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling februar eller marts måned. Dog afholdtes
den første og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.
Til:
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling januar eller februar måned. Dog afholdtes
den første og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.

MOTIVATION
Bestyrelsen har førhen følt sig handlingslammet når et nyt kalender år starter grundet der ikke har været
generalforsamlings godkendt budget, derfor blev der for et par år siden vedtaget at vi skulle lave 2 år budget
men som jeg også har skrevet tidligere i et alm. forslag så virker dette ikke som noget udvalg eller bestyrelsen
reelt har mulighed for at lave retvisende. Derfor mener jeg vi bør flytte datoen for generalforsamling tættere
på års skifte, regnskabet som førhen har været vores store flaskehals for hvornår man er klar har i flere år
ikke været en hindre for at kunne afholde gf inden marts.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen

FORSLAG V-2B: UDVIDELSE TIDSRUM FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FORSLAG
§ 7 ændres fra:
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling februar eller marts måned. Dog afholdtes
den første og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.
Til:
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling januar, februar eller marts måned. Dog
afholdtes den første og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.

MOTIVATION
Der er ingen grund til at afskære os fra muligheden for at holde ordinær GF i marts, så derfor lægges der op
til en udvidelse af tidsrummet snarere end en flytning som det gøres i forslag V-2A.

FORSLAGSSTILLER
Christian Nørgaard

FORSLAG V-3: REDUKTION AF ANTALLET AF BESTYRELSESMEDLEMMER FRA 5-7
TIL 5
FORSLAG
§ 11 ændres fra:
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.
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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.
Til:
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en
formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer
udgør 5 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 kandidater, der opnår
højest antal stemmer i første valgrunde. Suppleanterne er de 2, der opnår højest antal
stemmer i anden valgrunde.

MOTIVATION
Da vi originalt valgte at udvide først til 7 medlemmer i bestyrelsen blev det gjort med et ønske om at sikre
bred repræsentation af de mange forskellige aktiviteter, sikre bedre kommunikation mellem bestyrelse og
resten af foreningen og skaffe flere hænder at fordele arbejdet på. Efterfølgende indført vi ”5-7” for at kunne
håndtere år, hvor der var lav søgning til bestyrelsesposterne.
Vi er nu kommet til et punkt, hvor de mange bestyrelsesmedlemmer ikke længere entydigt er en styrke, men
også en ulempe.
For det første har det vist sig, at med 7 bestyrelsesmedlemmer har ikke alle lige stor lyst, evne, mulighed og
interesse for at løfte bestyrelsesopgaver, og dermed ender vi en situation, hvor vi kun får ringe til ingen
ekstra arbejdskraft ud af udvidelsen.
Dernæst har de åbne bestyrelsesmøder medført en kultur, hvor ganske mange der ikke er
bestyrelsesmedlemmer deltager i møderne og dermed går kommunikationen gennem dem, så den vej rundt
tjener en større bestyrelse ikke et længere entydigt et formål.
Slutteligt medfører den større bestyrelse både længere møder og mere krævende beslutningsgange, som er
med til at gøre bestyrelsen mere langsomt reagerende uden beslutningerne nødvendigvis bliver mere
kvalificerede.
Når man ser på den nuværende situation giver den større bestyrelse ikke længere den samme mening som
den gjorde da den blev indført og derfor foreslår jeg, at den reduceres.

FORSLAGSSTILLER
Kåre Torndahl Kjær
Øvrige forslag
Øvrige forslag er forslag der hverken påvirker kontingent, budgettet eller vedtægterne.

FORSLAG Ø-1: BORTFALD AF KRAV OM 2 ÅRS BUDGET
FORSLAG
På nuværende tidspunkt er det besluttet at der skal foreligge budget for indeværende og kommende år på
generalforsamlingen.
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Det ønskes ændret til, at der alene skal foreligge budget for det indeværende år på generalforsamlingen.

MOTIVATION
Grunden er at det ikke giver nogen mening for udvalg da de ikke kan give noget realistiske budget og derfor
bare kommer med to identiske. Derudover sidder vi i faste lokaler hvor der ikke sker store ændringer og
derfor vil de i fremtiden ende med og være meget ens.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
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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,
brætspil og nært beslægtede aktiviteter, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre arrangementer. 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 i januar, 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 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 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, 11-031995, 15-03-1997, 02-06-1999, 18-03-2000, 27-05-2001, 03-04-2002, 26-02-2005, 14-03-2009, 06-032010, 17-03-2012, 16-03-2013, 23-03-2014, 20-02-2016, 18-02-2017.
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