The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

REFERAT AF
GENERALFORSAMLING 2019
TRoAs Ordinære Generalforsamling
Lørdag d. 16. februar 2019 kl. 10:00 på Godthåbsgade 8A

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Bestyrelsen indstiller Jacob Kronby Schulze til dirigent og Kåre Torndahl Kjær til referent som er valgt.
Dirigent: Jacob Kronby Schulze
Referent: Kåre Torndahl Kjær

2. VALG AF STEMMEUDVALG (3 PERSONER)
Stemmeudvalg: Søren Thorup, Martin Akto Kanstrup, Niels Christian Trude Christensen
Der er 21 stemmeberettigede.

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A.
Forretningsordenen er godkendt (20 stemmer) og 1 stemme imod/blank.

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 (21 stemmer).

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE
Regnskab er vedlagt i bilag C.
Regnskabet gennemgås.

GODKENDELSE AF REGNSKAB
For: 21 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 2018 ved Kassereren.
Der er 21 stemmeberettigede.

FORSLAG K-1A: UÆNDRET KONTINGENT MED JUSTERING AF ALDERSGRÆNSER
For: 21 Imod: 1 Blanke: 0
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG K-1B UÆNDRET KONTINGENT .
Forslaget bortfalder da K1-A blev vedtaget.

FORSLAG B-1: INDKØB AF KONTORSTOLE TIL SPILLOKALER
Der er 23 stemmeberettigede.
For: 21 Imod: 0 Blanke: 2
Forslag B-1 er vedtaget.

FORSLAG B-2: YDERLIGERE INVENTAR TIL KIOSKEN
For: 8 Imod: 5 Blanke: 10
Forslag B-2 er vedtaget.

FORSLAG B-3: NYE SKABE TIL TABLETOPTERRÆN
For: 21 Imod: 0 Blanke:2
Forslag B-3 er vedtaget.

FORSLAG B-4: INDKØB AF POOL
For: 2 Imod: 17 Blanke: 4
Forslag B-4 er faldet.

FORSLAG B-5: RENOVERING AF TOILET
For: 4 Imod: 17 Blanke: 2
Forslag B-5 er faldet.

FORSLAG B-6: AFSÆTTE PENGE TIL JUNIORAKTIVITETER
For: 0 Imod: 23 Blanke: 0
Forslag B-6 er faldet og vi stemmer om Ø-2.
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FORSLAG Ø-2: ØGET FOKUS PÅ AT SKAFFE JUNIORMEDLEMMER
For: 11 Imod: 7 Blanke: 5
Forslag Ø-2 er vedtaget.

FORSLAG B-7: NYE LYDANLÆG I TROA
For: 23 Imod: 0 Blanke: 0
Forslag B-7 er vedtaget.

SAMLET BUDGET
For: 23 Imod: 0 Blanke: 0
Budgettet er godkendt.

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

FORSLAG V-1A: FLYTTE FASTSÆTTELSE AF PRØVEPERIODE UD AF VEDTÆGTERNE
For: 23 Imod: 0 Blanke: 0
Forslaget er vedtaget og forslag V-1B og V-1C bortfalder således.

FORSLAG V-2: FJERNE SUPPLEANTER OG ØGE ANTALLET AF
BESTYRELSESMEDLEMMER
For: 23 Imod: 0 Blanke: 0
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG Ø-1A: FORBUD MOD SALG AF ENERGIDRIKKE
Der er 24 stemmeberettigede.
For: 3 Imod: 15 Blanke: 6
Forslaget er faldet.

FORSLAG Ø-1B: FORBUD MOD SALG AF ENERGIDRIKKE TIL BØRN UNDER 16
For: 2 Imod: 17 Blanke: 5
Forslaget er faldet.

8. VALG AF FORMAND (1) OG KASSERER (1)
FORMAND
Opstiller:
•

Nadia Schyberg Holland

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

KASSERER
Opstiller:
•

Christine M. Christensen

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

9. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (3-5)
Opstiller:
•

Kåre Torndahl Kjær

•

Morten Baagøe

•

Christian Nørgaard

•

Erik Støvring Preussler

•

Martin Brassøe

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til bestyrelsen er derfor Kåre Torndahl Kjær, Morten Baagøe, Christian Nørgaard, Erik Støvring
Preussler og Martin Brassøe.

10.

VALG AF INTERN REVISOR (1)

Opstiller:
•

Uffe V. Jensen

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til intern revisor er Uffe V. Jensen.

11.

VALG AF BIFROST REPRÆSENTANTER (2)

Opstiller:
•

Thomas Madsen

•

Christian Nørgaard

Valgt til Bifrostrepræsentanter er Thomas Madsen og Christian Nørgaard.

12.

BESTYRELSEN TAKKER

Bestyrelsen takker de mange, der har lavet noget i løbet af året.

13.

EVENTUELT

Intet at notere.
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA.

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER
1.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet der er til
debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. Desuden kan dirigenten
udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke overholdes.
1.2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. Dog
tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles
taleret af dirigenter udenfor talerækken og tilsvarende kan dirigenterne give kort taletid til folk der
har opklarende svar på spørgsmål.
1.3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangsindlæg og et minut for videre indlæg.
Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid.
1.4. Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning.
1.5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden der
ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er på
valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse,
almindeligt suppleringsvalg.
1.6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt tidspunkt
under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet.
Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal og
bliver der afgivet et mistillidsvotum foretages der suppleringsvalg. I dette kan genvalg ikke finde
sted.
1.7. Mobiltelefoner skal være indstillet til lydløs.
1.8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes
generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny indenfor en måned.

2. AFSTEMNING
2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det 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 stemmetallet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf.
vedtægterne.
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3. FORSLAG OG BUDGET
3.1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er
derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt
de stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er
det overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale et om et ændringsforslag eller en nyt forslag.
3.2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og
disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det opfordres
dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden
det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. Ethvert forslag behøver kun
at beskrive de budgetpunkter det berører, og den financielle justering der skal foretages samt
beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører.
3.3. 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 tilstræbes ikke overstige fem
minutter per opstillet.
4.3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia. Ved opstilling in absentia må et andet medlem
af generalforsamlingen holde motivationstale for den opstillede efter bedste evne.
4.4. Ved personvalg har alle stemmeberettigede ret til at stemme på 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.
4.5. Personvalg vil altid være skriftlige, hvis der er kampvalg eller hvis rækkefølgen af de valgte er
relevant (som ved suppleanter).
4.6. Det er muligt, under valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til en
post som suppleant.
4.7. Ved suppleantvalg hvor der vælges mere end en suppleant afgøres rækkefølgen af stemmetal.
4.8. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der
begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning,
eksempelvis suppleantvalg, idet stemmetalet afgører rækkefølgen.
4.9. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages
mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal.
Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er
yderligere mistillidsbegæringer.
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BILAG B: BERETNINGER
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING
Skrevet af Nadia Schyberg Holland
Så er det endnu engang tiden for TRoAs generalforsamling og dette giver som altid en mulighed for at se
tilbage på året der gik. 2018 var endnu en gang et år med masser af aktivitet i vores forening, på initiativ af
vores engagerede og aktive medlemmer. Mange af vores sædvanlige aktiviteter har kørt upåklageligt året
igennem. Dette har kun kunnet lade sig gøre med hjælp fra den hær af frivillige ildsjæle som TRoA er så
umådeligt heldige at råde over.
TRoA har endnu engang være rammen for arrangementer såsom adskillige tabeltop turneringer arrangeret af
det aktive tabletop udvalg, og også på initiativ af menige medlemmer. Vores medlemmer har også organiseret
både arbejdsweekender, filmaftener og workshopdage, og jeg håber at denne trend fortsætter ind i det nye år.
Derudover har især TRoA Airsoft haft et produktivt år, med adskillige succesfulde arrangementer, nogen
med over 100 deltagere. Stor ros til Morten Baagøe, Søren Kristian Skydt Andersen, Patrick Møller Larsen og
Bue Christoffer Kragh for det gode arbejde. Sidste Søndag satte også sat mange nye initiativer i værks i 2018,
som skulle hjælpe med at tiltrække nye spillere og fastholde de gamle. Her kan bl.a. nævnes en massiv PR
kampagne på de sociale medier og et nyt plot hvor en meteor af dunkel sten faldt ned tæt på byen Nebelheim.
Tak til Steffen Kanstrup for at træde til (igen) som Hovedarrangør med friske kræfter og ny ideer. Jeg glæder
mig at følge Sidste Søndags udvikling i 2019.
Af andre arrangementer som blev afholdt i 2018, kan nævnes Krigslive 14 som var arrangeret af Astrid
Budolfsen m.fl. og som blev afholdt den 10-13 maj 2018 i Tornby klitplantage med ca. 200 deltagere. Ros skal
der lyde til Astrid for at have mod på at arrangere så stort et arrangement og lokke rollespillere fra hele
landet til det Nordjyske.
2018 var også året hvor det første TRoA Marked blev afholdt, med så stor succes at det lader til at blive en
fast del af TRoAs samlede aktiviteter. Tak til Morten Hørby for det gode initiativ og for at tage teten på
fremtidige arrangementer.
I det forgangne år, formåede TRoA endnu at nå ud over den nordjyske grænse. Vi har haft besøg af
Folkeoplysningsudvalget fra København, som ønskede at høre om vore gode samarbejde med Aalborg
Kommune. Dette gav os en mulighed for at vise vores lækre lokaler frem, og forhåbentlig hjælpe vores
medrollespillere i det københavnske miljø, med at opnå noget tilsvarende. TRoA var også repræsenteret ved
årets Forum, hvor TRoA var til stede både som deltager og i bar, hvor en veloplagt gruppe af troanere satte
gang i festen med billige drinks og god stemning.
Jeg vil nu afslutte denne beretning for TRoAs bestyrelsen, med at takke alle medlemmer af vores
vidunderlige forening! Uden jer var der intet at berette om, og jeg håber at I alle vil forsætter jeres fantastiske
arbejde i 2019, hvor TRoA fylder 30 år, og mon ikke dette vil blive fejret med en brag af en fest? Jeg ser hvert
fald frem til at kunne fejre denne stor begivenhed sammen med alle jer i august 2019!

AIRSOFT
Skrevet af Morten Baagøe
2018 var det meste af året et stille og rolig - Der skete ikke så meget nyt og vi fortsatte den kurs vi havde sat i
2017. Det gik stille og roligt fremad. Året sluttede med et gennemsnitligt deltagerantal på omkring de 30,
hvilket er en fin fremgang i forhold til 2017.
Vi fik også afviklet 2 større arrangementer i løbet af året. Det første var “Kampen over Klisterkanalen” 4.
april. I 2018 lavede vi det større end 2017 og brugte begge dage hvilket betød vi havde ca 160 deltager over
weekenden. Det andet arrangement var “Ballade i Brikby 2” i samarbejde med SNAG. Det var som navnet
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antyder en gentagelse af vores spil fra sidste år og det var også en stor succes. Med ca 185 deltager over en
weekend i Oksbøl Øvelsesterræn.
Den eneste store nye ting i 2018 var fornyelse af vores lånegrej og opgradering af vores eksisterende våben.
Dette var en ekstra ikke planlagt investering pga den store succes af vores arrangementer i første halvår og
fordi vi havde stor efterspørgsel på lånegrej. Vi har i øvrigt siden anskaffelsen haft næsten fuld belægning på
vores nye lånevåben.
Derudover er der endnu en begivenhed, som trods det er udenfor vores kontrol, kommer til at have stor
indflydelse på 2019 og frem. Den største bane i Nordjylland, Pinewood Battlefield, lukkede i november,
hvilket betyder at der er mange spillere der nu står og mangler et sted af spille. Det har vi allerede kunne
mærke til første spilgang i 2019 hvor vi havde 82 spillere - over 50% mere end vores hidtidige største
spilgang. Hvad dette kommer til at betyde for 2019 og frem er svært at sige, men det kommer helt sikkert til
at ændre på vores langsigtede planer.

BRÆTSPILSUDVALGET
Skrevet af Niels Christian Trude Christensen
Det har været endnu et godt år i brætspilscafe’en, hvor deltager antallet svinger, der har maks. været 20 stk,
men generelt har der været 12 stk. med en til to ikke medlemmer.
Der har i løbet af året været afholdt 11 brætspilscafe’er. Der blev aflyst i august grundet sommerfest, efter
snak med de faste spillere der var tilstede i juli gangen blev det aftalt ikke at afholde på en alternativ dag. Der
bliver organiseret ad hoc spilgange over forum og blandt de spil interesserede. Der har været afprøvet en ide’
om en ekstra månedlig spildag, men i sidste ende var der ikke nok interesse.
For nuværende består udvalget af tre aktive, Christian Nørgaard, Søren Thorup og Niels Chr. T. Christensen,
flad struktur med Niels Chr. Som tovholder.
Der har været et godt indkøb af brætspil, med flere indkøb forud for vinter- og sommerlejr. Indkøb foregår
demokratisk hvor der bliver spurgt på facebook om ide’er til indkøb, og stemt om det.
Vi forudser at fortsætte i samme gear som tidligere med 12 planlagte spilgange.

FESTUDVALGET
Skrevet af Dorthe Larsen
I 2018 overtog vi som nyt festudvalg arbejdet med festerne i TRoA. Det har været et spændende, men også
hårdt år for os. Vi har afholdt 5 fester hvor der i gennemsnit har været omkring 20-30 deltagere pr. fest. Det
er et ret stort arbejde at sætte en fest op, og med det lave deltagerantal har det været et endnu større arbejde
for os, da det dermed også har været svært at skaffe medhjælpere nok. Det har resulteret i, at nogle
udvalgsmedlemmer trådte ud af festudvalget i løbet af året, og at resten af udvalget er trådt fra til nytår. Der
er derfor ikke et fungerende festudvalg i TRoA i øjeblikket, men jeg håber der er nye kræfter der vil træde til.
Hvis du sidder derude og tænker at du gerne vil deltage i festerne i klubben, vil jeg opfordre dig til at tage fat i
bestyrelsen og høre om der er noget nyt i støbeskeen. Når det nye udvalg kommer på benene, vil jeg opfordre
alle der er interesseret i fester i klubben, at I bakker op omkring fremtidige fester og giver en hjælpende
hånd, hvis der er behov for det.

FRAKTION PAP
Skrevet af Uffe V. Jensen
Magic aktiviteter er droslet ned til events hver 14. dag (ca.) i 2. halvår af 2018, samt prereleaser ved større
udgivelser og når medlemmer forespørger events (oftest drafts). Vi har ”stoppet” de ugentlige aktiviteter efter
9

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200
samråd med vores faste (og løse) deltagere, der helst så Magic aktiviteter samlet et centralt sted, hvor der
ikke kræves kontingent ;).
Samtidig har cafeen haft en større omlægning af varesortimentet hvor en stor del er underlagt FP, hvorfor
der bruges flere resurser, bruges på at styre daglige gøremål vedrørende varelager.
2019 vil have samme trend som sidste halvår af 2018, med et forhåbentlig overskud til at rekruttere nye
spillere, og bedre information til vores medlemmer om vores aktiviteter.
Tak til Kasper, Mads, Daniel og Tobias for at bistå med afvikling af arrangementer.

IT-UDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
IT-udvalget har haft endnu et roligt år med ikke så mange aktiviteter. Det der har fyldt mest er, at vores
hjemmesideudbyder blev opkøbt og vores hjemmesider flyttet til en anden service. Det gav lidt arbejde at
rydde op og da de ydelser vi bruger var lidt dyrere hos den nye udbyder end hos den gamle, krævede det lidt
prioritering at sikre, at vi ikke fik en stigning i omkostninger.
Derudover har vi faciliteter facebookreklamer ved Morten Baagøes gode arbejde så aktiviteter og særligt for
TRoA Marked og Airsoft aktiviteter har vi haft held til at nå nogle folk udenfor vores normale kontaktflader
som deltog i foreningens aktiviteter.
Vi har arbejdet med at fastsætte lidt politikker for facebook men arbejdet gik lidt i stå, da det ikke var så høj
prioritet.
I kernen er IT-udvalget stadig et serviceorgan og vi er her for at tilbyde ydelser for de øvrige aktiviteter i
TRoA: Hjemmeside, tilmelding, maillister – hvad du end har brug for i den retning vil vi gerne hjælpe med.
Vi har centraliseret dette både for at I som frivillige ikke behøver at bruge en masse kræfter på at lave den
slags men også for at spare penge for foreningen.

KIOSKUDVALGET
Skrevet af Karsten Rasmussen
Året 2018 blev et år, hvor der kom fokus på, at skabe et bredt og fornuftigt udvalg i foreningen TRoAs Kiosk,
der så vidt det er muligt, søges tilpasset medlemmernes ønsker med hensyn til drikkevarer og andre
fornødenheder.
Medlemmerne kommer løbende med forslag, som Vi i den forbindelse søger at imødekomme. Det er blandt
andet blevet til 1½ l Faxe Kondi Free, ½ l Harboe Sodavand i 3 forskellige varianter: Abrikos, Ananas og
Grape Light. Udvalget af Energidrik blev udvidet med Faxe Kondi Booster og Faxe Kondi Booster Free,
samtidig med, at Vi fik Cult Free (Den hvide).
Samtidig har der været fokus på, at spare penge på vores indkøb ved at handle lokalt i de forskellige
supermarkeder, når der er tilbud. Primært har det kunnet betale sig, når der har været tilbud på chokolade
og chips. Det har også været forsøgt med nogle få drikkevarer.
Vi vil fortsat i det nye år forsøge, at lave besparelser på denne måde, men må konstatere, at det er nemmere,
at bestille fra Sugro eller tage i Dagrofa, og hente hele udvalget i sortimentet på en gang end det er, at skulle
køre rundt efter hvert enkelt tilbud.
Af andre produkter startede Vi med at have superlim og målebånd. Dette er blevet udvidet til laser-pointers,
plastik-lim og figurbaser, og Vi forsøger løbende med bestyrelsens accept, at udvide vort sortiment af den
slags produkter. Dette gøres for at imødegå medlemmernes ønsker og behov.
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Året 2018 blev også året, hvor Vi siger farvel til vores gamle café-program, da Vi per 1. januar 2019 går over
til en nemmere og mere tidsvarende løsning i form af Izettle, der ikke kræver et stort kasseapperat, men en
tablet.
De folk, der hidtil har fået oplæring i det nye program, har fundet det nemt at gå til, og der vil løbende blive
lært folk op til brug af programmet.
Samtidig vil Vi kigge på at optimere antallet af folk med adgang til at benytte Kiosken, dels for at imødegå de
mange aktiviteter, der finder sted i vores fælles forening, men også for at sikre, at Vi har folk i foreningen på
alle ugens dage, således, at alle foreningens medlemmer kan få glæde af TRoAs Kiosk.
Café-udvalget består i skrivende stund af Søren Parbæk og Karsten Rasmussen. Udvalget er bistået af et sted
mellem 25-30 medlemmer, der i forbindelse med foreningens aktiviteter har adgang til, at kunne åbne og
foretage salg fra Kiosken.
Der skal lyde en STOR tak til alle Jer, der hjælper foreningen TRoA med den opgave.

NORDENS NÆTTER
Skrevet af Pernille Madsen
Nordens Nætter, et Vampire Live, har kørt succesfuldt i over et år nu, og har skabt spil for en fast skare af
deltagere. Vi har holdt 6 spilgange i 2018, hvor der gennemsnitlig har været 15 spillere til hver spilgang.
Arrangørerne for Nordens Nætter har haft glæde, af støtte og opbakning fra TRoAs bestyrelse, spillere, og
ikke mindst NPC'er/hjælpere til at forbedre oplevelsen i Nordens Nætter.
Vi vil fortsætte Nordens Nætter i 2019 med flere spilgange, og et håbe om en voksende deltagelse og støtte til
Nordens Nætter.

PROJEKT: X-WING
Skrevet af Karsten Rasmussen
I året 2018 afholdtes de 12 planlagte arrangementer – Placeret den sidste lørdag hver måned.
Første halvdel af året lignede de foregående, mens anden halvdel var præget af overgangen mellem X-wing
1.0 til 2.0 – hvor perioden fra juli til december bar tydeligt præg af dette, da Vi som udvalg valgte, at gå over
til 2.0 per turneringen i september, da 2.0 udkom 12. september 2018.
Alle vore egne medlemmer her i TRoA, der tidligere var aktive har igen i løbet af december meldt sig på
banen, da de alle nu har fået konverteret til 2.0, så Vi ser frem til et nyt år med masser af deltagere fra egne
rækker.
Fokus for 2019 vil være, at få organiseret en fast spilledag om ugen for ligesom, at få interessen for X-wing
mere på banen i egne lokaler. Samtidig er Vi, så småt klar til, at lancere vores X-wing Miniatures Game Kampagne, der får startskud omkring påske.
Et nyt tiltag i forbindelse med vores arrangementer er, at Vi selv sørger for at lave maden, da Vi synes, at det
er problematisk at skulle forlade foreningen for at hente mad under arrangementet. Så for at spare tid, og
give mulighed for en skiftende menu fra arrangement til arrangement bliver dette en forsøgsordning i 2019.
Samtidig, så anskaffer Vi os de sædvanlige kvartårlige kits – der dækker et event i kvartalet, mens Vi også
anskaffer Store Championship Kittet – der indeholder et Championship Event, og De nye De Luxe Wave Kits
– der indeholder 3 events i forbindelse med release af en ny Wave til spillet.
Hvor Vi tidligere har været 3 steder i Aalborg, der arrangerer X-wing, der er Vi nu nede på 2 – Pt. Arrangeres
X-wing Events af Aalborg Spilforsyning og TRoA.
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SIDSTE SØNDAG
Skrevet af Steffen Kanstrup
Så går 2018 på hæld. Det har været et år der har bragt en del ændringer til Sidste Søndag. Der blev afholdt et
yderst succesfuldt døgnscenarie, Jakob Kannegaard takkede af som hovedarrangør (igen, mange tak for dit
store arbejde), en ny (gammel) hovedarrangør har overtaget, vi har fået tre nye arrangører med i
arrangørgruppen (Christoffer Nissen, Ditte Filskov Theilgaard og Erik Støvring Preussler), vi har lanceret det
nye magisystem (tak til Rasmus Søgaard Jacobsen for den enorme indsats der er blevet lagt over de sidste
år), vores npc’er har løbet utallige kilometer i skoven for at give jer fantastiske oplevelser, der er kommet
flere nye initiativer såsom vores #FunFactFriday og flere vil følge i det nye år, vi har afholdt konkurrencer,
som der også vil komme flere af i det nye år, Sidste Søndag har fået en Instagram konto (underlagt Kathrine
Refsgaard Nielsens styring) og endelig blev Nebelheim ramt af en komet af dunkelsten som har givet sit
aftryk på spillet.
Det nye år vil have fokus fra vores side på kontinuerligt at gøre hvad vi kan for at give jer uforglemmelige
oplevelser. Der arbejdes i skrivende stund på vores lensregler og derefter er det tanken at kigge på at give de
generelle regler et kig, hvor der skulle være behov. Vi kan ikke nævne 2019 uden at skulle snakke om
døgnscenariet. For det er 10 år siden at vi arrangerede det første døgnscenarie, hvilket måske ville kunne
tænkes at blive reflekteret i optakten. Vi arbejder også videre på at udvide vores PR, det nye år vil bringe en
youtube kanal med sig som vil blive benyttet til alt fra guides til snak om hvordan Warhammer verdenen er
skruet sammen i SS regi. Der er også andre aktive PR tiltag under udvikling som vil komme løbende henover
2019.
Slutteligt skal der selvfølgelig også lyde en stort tak til alle jer, vore dejlige spillere. Uden jer ville der ikke
være noget Sidste Søndag, og det bliver sammen med jer at vi kommer til at vokse i det nye år.
Jeg glæder mig til at møde 2019/2519 med jer og sammen at få nogle fantastiske og uforglemmelige
oplevelser samt minder med jer.

SOMMERLEJR
Skrevet af Jacob Hansen
Var ikke indkommet til anden udsendelse.

TABLETOP-UDVALGET
Skrevet af Thomas Madsen
2018 har været i travlt år for Tabletop udvalget, byggende ovenpå et 2017 der skubbede os milevidt fremad.
Vi har haft kørt turneringer i både Age of Sigmar, Warhammer 40.000 og Malifaux, og haft stor deltagelse
ved tabletop torsdagen fast hele året, hvor størstedelen af vores borde er i brug, samtidigt med der sidder folk
og maler hver uge. Vi er blevet eksponeret kraftigt som forening gennem deltagelse ved mange store
turneringer i landet (Aroscon, Fastaval, Warzone Slagelse, Slaget på Heden) og ved vores egne turneringer og
det kan mærkes at TRoA på tabeltop fronten bliver set derude. Herudover har vi også kørt en serie af terræn
workshops og en escalation liga i Warhammer Fantasy 8th edition.
Året har også ført med sig at vi har indkøbt måtter til både Bloodbowl og Mailfaux og indkøbt en del nyt
terræn, særligt til Malifaux hvor der er blevet indkøbt en stor cowboy by i samme stil som vores laserskårne
huse. Af andre store investeringer kan det påpeges at vi har indkøbt yderligere 5 spilleplader der har fast
plads i kælderen således vi kan være med til at afholde endnu større og federe arrangementer.
Erfaring fra hele året har dog også vist at vi er presset på battlelokalet i weekenderne til vores arrangementer,
der er mange der ønsker at benytte det, og lokalet er næsten fast optaget, hvilket netop har ledt os til at se
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mere mod 2. salen når vi skal afholde vores arrangementer og fremover kommer vi sandsynligvis til at lægge
flere af dem her.

TROA MARKED
Skrevet af Morten Hørby
Efter den store succes med TRoA Marked har de fået deres helt eget udvalg i 2018!
TRoA Marked var i starten tænkt som et lille årligt event, som skulle samle figurnørderne til at bytte og
handle lidt med hinanden. Det viste sig dog hurtigt at interessen for at handle var så stor at folk kom fra hele
Jylland for at se/bytte/købefigurer.
Første marked blev holdt i Battlelokalet og det blev ret hurtigt klart at mængden af mennesker var større end
først antaget, så det blev besluttet hurtigt at 2 sal. vil være mere optimal til at holde TRoA Marked. Derved
kunne vi have plads til større borde hvor folk kunne sælge fra, samt mere plads til at handle. Derudover blev
der nu plads til ikke bare figurhandle men også softball og live-rollespil hvilket vi blev meget glade for 😊
Marked blev så velbesøgt at det blev opgraderet til 2 gange årligt (Første søndag i okt. og april) og med sit
helt eget udvalg!
Med et beløb for lidt over 20-25.000+ kr. der bliver handlet for til hvert marked, er jeg glad for så mange
kommer og besøger os hver gang, og håber flere besøger os her i 2019 😃

UNGDOMSUDVALG
Skrevet af Erik Støvring
Året 2018 kunne for os opdeles i to: en med nedsat mandskab og en med fuld kraft frem!
Siden en god del af udvalget nød deres efterskole år, så betød det at de resterende tre stod for at holde skruen
i vandet, hvilket der i allerhøjeste grad blev gjort. Som så mange gange før, når man er presset, så holder man
sig til det man kender, hvilket også medførte at der ikke var så meget på den innovative front.
Foråret bød på en ringenes Herre Marathon og et hyggeligt LAN.
I kølvandet på sommeren vendte vores udvalg tilbage til fuld styrke, og lod sig forøge til syv medlemmer med
tilføjelsen af William Jensen og Emil Møller, og engagement og planlægning blev vores springbræt i mod den
anden periode.
Endnu et LAN fulgte til stor fornøjelse.
I løbet af efteråret startede udvalget også en Middle-Earth Strategy Battle game Battle Companies kampagne
op, som nød stor opbakning og stadig køre afsted, med sejre og nederlag på alle fronter. I denne forbindelse
vil udvalget også sige mange tak til Steffen Kanstrup der under hele forløbet har leveret uvurderlig hjælp og
nederlag til alle.
Udvalget havde også i efteråret den store fornøjelse af at afholde live rollespillet Stellar rises, som modtog
stor ros fra deltagerne og peger frem mod at det skal sættes op igen på et tidspunkt i det nye år.
Julen blev skudt i gang med juleafslutningens klassiske leg, ’toget afgår,’ og markeret med Kippers hyggelige
komsammen.
Udvalget indledte det nye år med at gå ind i et samarbejde med Aalborg bibliotek, om at skabe en uhyggelig
kælder oplevelse til Danmarks største klassefest som afholdes i marts. Det er et stykke arbejde vi nyder og ser
frem til at afholde.
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PR er fortsat udvalgets største udfordring, og noget vi aldrig syntes at få gennemført i større grad desværre
selv om vi går rundt og drømmer om det.
Ellers er udvalget som hele ved godt mod, og ser frem til at give foreningens børn og unge nogle hyggelige
oplevelser i det kommende år.

VINTERLEJR
Skrevet af Uffe V. Jensen
Vinterlejr 2018 blev den hidtil bedst besøgte med fuld booking på 36 deltagere. Som tidligere er der mange
deltagere fra TRoA, men vi ser også at der kommer mange langvejs fra for hygge med os.
Resultatmæssigt gav den en lille underskud grundet øget omkostninger til forbrug (der var rent faktisk sne
for en gangs skyld), samt et større svind end der acceptabelt. Der rettes fremadrettet op ved at hæve
deltagergebyr for at dække omkostninger, samt tiltag der skal gøre det nemmere ”ikke at glemme” folks eget
forbrug af slik, øl og vand.
Tak til deltagere for at gøre Vinterlejr til et årligt tilbagevendende højdepunkt.
Tak til Yvonne for at hjælpe med en masse praktisk forud for Vinterlejren (ikke mindst hjemmelavet surt til
hotdogs).
PS: Når dette læses, er Vinterlejr 2019 afholdt (igen udsolgt!), så vi ses forhåbentlig i 2020
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER
KASSERERENS BEREGNING
Skrevet af Christine M. Christensen
I starten af 2018, fik vi en meddelelse fra vores regnskabssystem at ved udgangen af året, ville det ikke
længere være muligt et benytte deres kassesystem, hvorfor vi skulle igen med at vælge et nyt. Bo og jeg var
mange tanker igennem og testede flere systemer. Med input fra de forskellige berørte udvalg, endte vi på
Izettle, som stod klar til brug 1½ måned før nødvendigt. Overgangen er gået flydende og cafevagterne har
taget godt imod det nye program.
Vores aktivitetstilskud har igen i år været lidt faldende og ud fra de tendenser vi ser i klubbens
medlemsdemografi, må vi desværre nok indse at den falder drastisk i 2019, fordi vi har færre
juniormedlemmer.
Vi havde budgetteret med et underskud på knap 50.000 kr., men igen i år lavede magic udvalget et større
overskud end de havde budgetteret med. Samtidig med dette lavede Krigslive et stort overskud, som var med
til at gøre vi endte i et overskud. Også Airsoft bidrog til en del af overskuddet, med både overskud på deres
faste aktiviteter, men også på deres større events. Der blev godkendt at de investerede i nye lånevåben,
hvorfor de på udvalgets side ender i negativ, men dette er set som en god investering.
Efter flere timers undersøgelse af Bo, Uffe og jeg, er vi kommet frem til at der formentlig er et svind i magic
varer fra cafeen. Det drejer sig i omegnen af 4000-6000 kr., som vi har iværksat forskellige løsninger, for at
prøve at komme det til livs.
Vi har i 2018 foretaget en del "luksus" investeringer, såsom folie på vinduerne, nye gardiner opsat af
professionelle, nyt WIFI og flere store skabe. Der ser ud til at være flere "luksus" investeringer på vej i 2019,
hvilket økonomien indenfor en vis grænse kan klare, så længe vi tænker ansvarligt over vores brug af penge.
Likviditeten i foreningen ser god ud.
Nedenfor kan udviklingen i medlemsdemografien ses:

Medlemsfordeling 2018
Senior
Ungdom
Junior
Familie
Venner
Efterskole
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REGNSKAB TROA 2018
Kontobetegnelse

Budget 2018 % af Budget Regnskab 2018 Regnskab 2017

Budget 2017

Regnskab 2016

Budget 2016

Medlems indtægter
Kontingent Senior

109.800,00

108%

118.950,00

110.950,00

93.600,00

90.950,00

81.000,00

Kontingent Ungdom

47.400,00

99%

47.025,00

47.900,00

33.000,00

32.565,00

37.200,00

Kontingent Junior

31.000,00

65%

20.075,00

32.615,00

55.000,00

54.040,00

51.000,00

Kontigent Familie

1.600,00

88%

1.400,00

600,00

0,00

Kontingent TRoAs Venner

2.600,00

108%

2.800,00

2.600,00

2.800,00

2.700,00

2.800,00

Kontingent Efterskoler

2.000,00

60%

1.200,00

375,00

0,00

0,00

4.000,00

194.400,00

98%

191.450,00

195.040,00

184.400,00

180.255,00

176.000,00

Klubskabsleje

3.800,00

162%

6.150,00

2.100,00

1.800,00

1.850,00

1.700,00

Gebyr opkrævning

6.000,00

113%

6.750,00

5.530,00

7.000,00

8.850,00

2.500,00

33.000,00

91%

30.040,00

33.046,00

50.000,00

54.284,00

45.000,00

Kontingenter i alt

Aktivitetstilskud
Gæste adgang i TRoA

1.000,00

247%

2.474,00

238.200,00

99%

236.864,00

235.716,00

243.200,00

245.239,00

225.200,00

Husleje

-86.070,00

100%

-86.070,00

-86.070,00

-90.373,50

-132.599,40

-126.091,72

Andre lokale udgifter

-18.800,00

92%

-17.235,13

-18.753,88

-14.250,00

-47.770,18

-32.737,50

0,00

0%

0,00

0,00

-5.650,00

-640,12

-50.175,00

104%

-52.348,83

-39.133,73

-34.500,00

-2.442,22

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

74.147,00

73.515,14

-155.045,00

100%

-155.653,96

-143.957,61

-144.773,50

-109.304,92

-85.314,08

Medlems indtægter i alt
Lokaleudgifter

Alarm / Udrykninger
Nyindkøb / Renovering / Nøgler
Lokalestøtte
Lokaleudgifter i alt
Cafe
Varesalg Cafevare
Vareforbrug Cafevare
Varesvind Cafevare
Kassedifferencer Cafe
Cafe i alt

220.000,00

66%

144.773,20

238.690,97

188.000,00

191.857,32

168.000,00

-200.000,00

66%

-132.946,70

-215.029,33

-177.000,00

-174.581,88

-164.000,00
-4.000,00

-500,00

180%

-902,28

-61,92

-1.000,00

-909,86

-4.000,00

-5%

194,02

1.791,00

-2.000,00

-4.113,16

0,00

15.500,00

72%

11.118,24

25.390,72

8.000,00

12.252,42

0,00

-21.500,00

Magic
Varesalg Magicvare

154.098,20

Vareforbrug Magicvare

-148.862,82

Magic i alt

5.235,38

Cafe+Magic

16.353,62

Administration
Bestyrelsen aktiviteter og lign.

-10.070,00

85%

-8.595,73

-11.512,64

-12.000,00

-19.245,67

-9.000,00

71%

-6.431,42

-8.719,04

-7.000,00

-19.183,17

-6.000,00

-29.425,00

95%

-27.959,87

-33.899,68

-31.000,00

-32.014,69

-38.000,00

Webhotel og domæner mm

-2.000,00

134%

-2.682,58

-3.034,53

-4.500,00

-6.696,53

-5.500,00

Reklame og PR (tryksager)

-7.700,00

83%

-6.420,45

-1.938,19

-12.000,00

0,00

-2.000,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

-30.666,19

-10.000,00

Betaling løsninger
Kontorhold og regnskab

Diverse administrations udgift
Løn Sekretær

-41.480,00

98%

-40.653,75

-40.815,00

-41.480,00

-41.065,00

-41.480,00

Udvalgsturen

-20.000,00

104%

-20.761,77

-17.137,19

-18.000,00

-14.469,69

-21.000,00

Værksted

-7.000,00

56%

-3.890,70

-14.900,09

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

107%

-1.604,40

-2.075,91

-2.400,00

-2.336,83

-1.700,00

-128.175,00

93%

-119.000,67

-134.032,27

-128.380,00

-165.677,77

-147.180,00

-29.520,00

73%

-21.437,01

-16.883,16

-21.953,50

-17.491,27

-7.294,08

Bank omkostninger
Administration i alt
Faste indtægter /udgifter total
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Kontobetegnelse

Budget 2018 % af Budget Regnskab 2018 Regnskab 2017

Budget 2017

Regnskab 2016

Budget 2016

Aktiviteter
Flytteudvalg

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

-201.333,98

-155.000,00

512,00

-1701%

-8.710,25

5.057,82

1.000,00

4.031,87

5.900,00

-8.200,00

111%

-9.074,94

0,00

0,00

Fraktion pap

7.500,00

268%

20.134,13

25.290,96

3.500,00

828,93

-2.500,00

Festudvalg

5.900,00

-28%

-1.633,08

6.732,79

4.200,00

24.012,47

1.000,00

-17.850,00

53%

-9.505,91

-1.913,68

4.000,00

10.337,83

3.295,00

Airsoft
Brætspil

Sidste Søndag
Live-huse (reparation+nye)
Table-Top
Ungdomsudvalg
X-Wing
Lan udvalg

-3.000,00

-13%

400,00

-11.443,65

0,00

-288,40

0,00

-10.000,00

99%

-9.894,75

-11.850,42

-12.000,00

-5.225,46

-4.000,00

-2.650,00

102%

-2.695,74

-2.607,77

-2.700,00

-997,56

-2.700,00

860,00

55%

470,62

958,19

240,00
0,00

-1.800,00

0%

0,00

Nordens Nætter

429,00

42%

181,00

194,19

Nyhedsudvalg

-500,00

0%

0,00

0,00

-28.799,00

71%

-20.328,92

10.418,43

-1.760,00

-168.634,30

-150.155,00

Airsoft (Rørdal) event 1

0,00

0%

7.591,09

4.174,52

0,00

4.148,23

0,00

Airsoft (Rørdal) event 2

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

9.548,20

0,00

1.386,00

857%

11.875,27

3.586,55

0,00
0,00

Aktiviteter i alt
Arrangementer

Balade i Brikby
Sidste Søndag Døgnscenarie

-600,00

-461%

2.766,22

-1.267,27

95,00

0,00

Krigslive

1.940,00

1526%

29.599,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Sommerlejr

3.550,00

196%

6.947,93

9.192,97

4.000,00

14.470,34

3.900,00

Vinterlejr

3.200,00

-28%

-898,82

1.004,47

1.621,00

-304,14

250,00

Arrangement (I år Pandragons Ære)

0,00

0%

0,00

-57,20

320,00

-210,00

0,00

Små events (Lan, Små Live m.m.)

0,00

0%

296,75

576,40

9.476,00

614%

58.177,69

17.210,44

6.036,00

Ekstraordinær indtægt/udgift

0,00

0%

-1.638,00

13.188,82

0,00

2.916,87

0,00

Hensættelser

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

0%

-1.638,00

13.188,82

0,00

92.916,87

90.000,00

-48.843,00

-30%

14.773,76

23.934,53

-17.677,50

-65.556,07

-63.299,09

Arrangementer i alt

0,00
27.652,63

4.150,00

Andet

Andet i alt
Overskud Foreningen TRoA i alt
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Kontobetegnelse

Regnskab 2018 Regnskab 2017 Regnskab 2016

Aktiver
Medlemmer Samlekonto

1.000,00

-4.250,00

-4.650,00

0,00

0,00

0,00

218.648,49

224.298,53

193.436,66

22.432,82

24.967,60

82.734,47

3.592,50

2.573,00

3.386,00

Varelager Cafe - Fraktion Pap

93.943,45

96.345,43

0,00

Varelager Udvalg - Faktion Pap

21.205,89

19.593,60

10.748,40

Varelager Udvalg - Bar

17.786,40

14.781,20

16.531,16

0,00

0,00

0,00

2.624,00

761,94

0,00

0,00

0,00

0,00

381.233,55

379.071,30

302.186,69

299.414,45

275.479,92

341.035,99

14.773,76

23.934,53

-65.556,07

314.188,21

299.414,45

275.479,92

Depositum Nøgler

11.000,00

9.200,00

8.225,00

Samlekonto Kreditorer

54.173,34

68.517,85

20.942,32

Øvrige skyldige omkostninger

0,00

44,00

438,00

Kontingenter næste år

0,00

0,00

0,00

65.173,34

77.761,85

29.605,32

1.872,00

1.895,00

1.643,00

0,00

0,00

0,00

Slettede medlemmer
Likvider i alt
Varelager Cafe - vare
Varelager Udvalg - Airsoft

Depositum Husleje
Tilgodehavende Nets
Øvrige Tilgodehavende

Passiver
Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
Gæld

Gæld i alt
Skyldige afgifter
Henlæggelser
Reparation af livehuse
Flytning af foreningen

0,00

0,00

0,00

Henlæggelser i alt

0,00

0,00

0,00

381.233,55

379.071,30

306.728,24

Passiver i alt

REVISIONSPÅTEGNING
Intern revision har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 for Foreningen TRoA (The Realm of Adventurers).
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med forventninger til regnskab for ideel, ikke erhvervsorienteret
foreninger.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2018.
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Der er opmærksomhed om mulige problemstillinger i forbindelse med det forestående skifte af regnskabs- og
kassesystem, men har tiltro til at kassereren og administrationen løser disse til foreningens tilfredsstillelse.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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BESTYRELSEN BUDGETFORSLAG FOR TROA 2019
Kontobetegnelse

Budget 2019

Regnskab 2018 % af Budget

Budget 2018

Regnskab 2017

Budget 2017

Medlems indtægter
Kontingent Senior

140.400,00

118.950,00

108%

109.800,00

110.950,00

93.600,00

Kontingent Ungdom

34.200,00

47.025,00

99%

47.400,00

47.900,00

33.000,00

Kontingent Junior

13.500,00

20.075,00

65%

31.000,00

32.615,00

55.000,00

Kontigent Familie

1.600,00

1.400,00

88%

1.600,00

600,00

0,00

Kontingent TRoAs Venner

3.000,00

2.800,00

108%

2.600,00

2.600,00

2.800,00

Kontingent Efterskoler

1.000,00

1.200,00

60%

2.000,00

375,00

0,00

193.700,00

191.450,00

98%

194.400,00

195.040,00

184.400,00

Klubskabsleje

5.550,00

6.150,00

162%

3.800,00

2.100,00

1.800,00

Gebyr opkrævning

6.500,00

6.750,00

113%

6.000,00

5.530,00

7.000,00

15.360,00

30.040,00

91%

33.000,00

33.046,00

50.000,00

Kontingenter i alt

Aktivitetstilskud
Gæste adgang i TRoA

2.400,00

2.474,00

247%

1.000,00

223.510,00

236.864,00

99%

238.200,00

235.716,00

243.200,00

Husleje

-86.070,00

-86.070,00

100%

-86.070,00

-86.070,00

-90.373,50

Andre lokale udgifter

-18.500,00

-17.235,13

92%

-18.800,00

-18.753,88

-14.250,00

Medlems indtægter i alt
Lokaleudgifter

Alarm / Udrykninger
Nyindkøb / Renovering / Nøgler
Lokaleudgifter i alt

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

-5.650,00

-35.914,00

-52.348,83

104%

-50.175,00

-39.133,73

-34.500,00

-140.484,00

-155.653,96

100%

-155.045,00

-143.957,61

-144.773,50

130.000,00

144.773,20

66%

220.000,00

238.690,97

188.000,00

-121.500,00

-132.946,70

66%

-200.000,00

-215.029,33

-177.000,00

-1.000,00

-902,28

180%

-500,00

-61,92

-1.000,00

0,00

194,02

-5%

-4.000,00

1.791,00

-2.000,00

7.500,00

11.118,24

72%

15.500,00

25.390,72

8.000,00

145.000,00

154.098,20

-120.000,00

-148.862,82

-10.070,00

-11.512,64

-12.000,00

Cafe
Varesalg Cafevare
Vareforbrug Cafevare
Varesvind Cafevare
Kassedifferencer Cafe
Cafe i alt
Magic
Varesalg Magicvare
Vareforbrug Magicvare
Magic i alt

25.000,00

5.235,38

Cafe+Magic

32.500,00

16.353,62

-10.070,00

-8.595,73

85%

Administration
Bestyrelsen aktiviteter og lign.
Betaling løsninger

-7.100,00

-6.431,42

71%

-9.000,00

-8.719,04

-7.000,00

-25.400,00

-27.959,87

95%

-29.425,00

-33.899,68

-31.000,00

Webhotel og domæner mm

-2.600,00

-2.682,58

134%

-2.000,00

-3.034,53

-4.500,00

Reklame og PR (tryksager)

-5.000,00

-6.420,45

83%

-7.700,00

-1.938,19

-12.000,00

Løn Sekretær

-42.000,00

-40.653,75

98%

-41.480,00

-40.815,00

-41.480,00

Udvalgsturen

-25.000,00

-20.761,77

104%

-20.000,00

-17.137,19

-18.000,00

Værksted

-2.000,00

-3.890,70

56%

-7.000,00

-14.900,09

0,00

Bank omkostninger

-1.500,00

-1.604,40

107%

-1.500,00

-2.075,91

-2.400,00

Administration i alt

-120.670,00

-119.000,67

93%

-128.175,00

-134.032,27

-128.380,00

-5.144,00

-21.437,01

73%

-29.520,00

-16.883,16

-21.953,50

Kontorhold og regnskab

Faste indtægter /udgifter total
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Kontobetegnelse

Budget 2019

Regnskab 2018 % af Budget

Budget 2018

Regnskab 2017

Budget 2017

Aktiviteter
Airsoft

4.312,00

-8.710,25

-1701%

512,00

5.057,82

1.000,00

Brætspil

-7.000,00

-9.074,94

111%

-8.200,00

0,00

0,00

7.500,00

20.134,13

268%

7.500,00

25.290,96

3.500,00

0,00

-1.633,08

-28%

5.900,00

6.732,79

4.200,00

-8.200,00

-9.505,91

53%

-17.850,00

-1.913,68

4.000,00

Fraktion pap
Festudvalg
Sidste Søndag
Live-huse (reparation+nye)

0,00

400,00

-13%

-3.000,00

-11.443,65

0,00

Table-Top

-6.000,00

-9.894,75

99%

-10.000,00

-11.850,42

-12.000,00

Ungdomsudvalg

-2.875,00

-2.695,74

102%

-2.650,00

-2.607,77

-2.700,00

X-Wing

0,00

470,62

55%

860,00

958,19

240,00

Lan udvalg

0,00

0,00

0%

-1.800,00

2.800,00

181,00

42%

429,00

194,19

0,00

0,00

0,00

0%

-500,00

0,00

-9.463,00

-20.328,92

71%

-28.799,00

10.418,43

-1.760,00

Airsoft (Rørdal) event 1

0,00

7.591,09

0%

0,00

4.174,52

0,00

Airsoft (Rørdal) event 2

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

Balade i Brikby

0,00

11.875,27

857%

1.386,00

3.586,55

0,00

120,00

2.766,22

-461%

-600,00

-1.267,27

95,00

0,00

29.599,25

1526%

1.940,00

0,00

0,00

6.000,00

6.947,93

196%

3.550,00

9.192,97

4.000,00

545,00

-898,82

-28%

3.200,00

1.004,47

1.621,00

Arrangement (30 års fødselsdag)

-15.000,00

0,00

0%

0,00

-57,20

320,00

Små events (Lan, Små Live m.m.)

1.353,00

296,75

0%

0,00

576,40

-6.982,00

58.177,69

614%

9.476,00

17.210,44

6.036,00

Ekstraordinær indtægt/udgift

0,00

-1.638,00

0%

0,00

13.188,82

0,00

Hensættelser

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.638,00

0%

0,00

13.188,82

0,00

-21.589,00

14.773,76

-30%

-48.843,00

23.934,53

-17.677,50

Nordens Nætter
Nyhedsudvalg
Aktiviteter i alt
Arrangementer

Sidste Søndag Døgnscenarie
Krigslive
Sommerlejr
Vinterlejr

Arrangementer i alt
Andet

Andet i alt
Overskud Foreningen TRoA i alt

PROJEKTER OG INITIATIVER, DER ER AFSAT PENGE TIL
Bestyrelsen har i ovenstående budget valgt at sætte penge af til nedenstående projekter og anskaffelser der
hhv. er en blanding af projekter og anskaffelser der er blevet udsat for 2018 og nye projekter og anskaffelser.
•

Hylder til spilmåtter: 2.500 DKK

•

Plastkasser til lageret: 1.000 DKK

•

Fjernelse af radiator på lageret: 2.000 DKK

•

Afholdelse af 30-års jubilæum: 15.000 DKK

Derudover er inkluderet de forslag, som er vedtaget på generalforsamlingen – se referatet længere oppe.
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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-1A: UÆNDRET KONTINGENT MED JUSTERING AF ALDERSGRÆNSER
FORSLAG
Ingen kontingentændringer, men sænkelse af grænsen for junior og forældrekontingenter fra 8 til 7 år.
Senior (over 24 år): 900 DKK om året
Ung (18-24 år): 600 DKK om året
Junior (7-17 år): 500 DKK om året
Efterskole (indmeldt på Epos eller Østerskov efterskoler): 200 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året
Forældre (Kræver et barn der er medlem med et juniorkontingent): 200 DKK om året

MOTIVATION
Grænserne for kontingenter er sat efter grænserne for aktivitetstilskud. De kan findes her:
https://www.aalborg.dk/oplevelser/foreningsliv/foreninger/retningslinjer-for-foreninger/aktivitetstilskud
Om de har ændret sig eller vi har været uopmærksomme da vi satte det oprindelige grænser er uvist, men
bestyrelsen foreslår, at vi ændrer den nedre aldersgrænse for junior således vi følger tilskudssatserne, som
var hensigten.
Der anbefales ikke nogle ændringer i beløbene, da de nuværende kontingentindtægter fungerer fint.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG K-1B: 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
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Efterskole (indmeldt på Epos eller Østerskov efterskoler): 200 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året
Forældre (Kræver et barn der er medlem med et juniorkontingent): 200 DKK om året

MOTIVATION
Bestyrelsen anbefaler at Forslag K-1A vedtages i stedet men hvis der ikke kan opnås enighed om det,
anbefales i stedet at vi fortsætter med de nuværende kontingentsatser.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Budgetforslag
Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2019 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
inkluderet i bestyrelsens budgetforslag.

FORSLAG B-1: INDKØB AF KONTORSTOLE TIL SPILLOKALER
FORSLAG
Der indkøbes 7 billige kontorstole i samme stil som dem vi har i lokale 1 i IKEA. De koster 600 kroner stykker
og med 5 lokaler bliver det en pris på 21.000 DKK. Hertil kommer levering på 800 kroner for en total
omkostning på 21.800 DKK.

MOTIVATION
Det er populært blandt folk at låne kontorstole fra lokale 1 og bruge dem i de andre spillelokaler. Det er
derfor på tide at vi opgraderer resten af lokalerne med ordentlige stole. Jeg foreslår at vi købe følgende stole
fra IKEA til resten af lokalerne.
FLINTAN: https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/20336836/
Denne stol minder om den vil allerede har. Det er en fornuftig stol der opfylder alle krav. Den kan vippe,
dreje og justeres som forventet og den er ikke for stor så det er stadigvæk muligt at bevæge sig rundt omkring
bordet. Man kan sagtens finde dyrere og bedre store, men jeg mener at disse stole vil passe bedst til klubben
og spillernes behov.

FORSLAGSSTILLER
Morten Baagøe

FORSLAG B-2: YDERLIGERE INVENTAR TIL KIOSKEN
FORSLAG
Der indkøbes
Ekstra Trådhylde og bagplade til Chips/chokolade reol til 1.300 DKK
Hylder i vinduet i stedet for de nuværende reoler til 1.500 DKK
Nye fleksible kroge til slikposer og andre varer på væg ved dør: 1.340 DKK + fragt
Total: 4.140 DKK + fragt
Der bør nok budgetteres med 4.300 DKK.

MOTIVATION
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Ekstrahylde og bag-plade er for at forbedre udvalget på den nye reol vi har anskaffet, lette vareopfyldning
samt forhindre at varer falder ned bag reolen.

FORSLAGSSTILLER
Karsten Rasmussen

FORSLAG B-3: NYE SKABE TIL TABLETOPTERRÆN
FORSLAG
Der indkøbes nye skabe fra IKEA som erstatning for terrænskabene som er større end de nuværende. Der
afsættes 4.500 DKK til dette indkøb.

MOTIVATION
De senere år har Tabletop siden af TroA set en skarp stigning i mængden af spillere vi ser hver gang vi holder
spilledag, workshop og arrangementer, og dette sætter sine krav til os som gruppe at sørge for vores spillere
har de bedste forhold de kan få. Vi har fået nye måtter, nye plader og en del nyt terræn, men på en front er vi
endnu lidt bagefter. Vores skabe lider under vægten af det terræn vi har, samt de ting som vi har
balancerende på dem.
For at imødekomme dette problem ser vi en løsning hvor vi investere i nye skabe til vores terræn, både bedre,
større og mere praktiske. Det ville betyde vores terræn ville ikke lide lige så meget last når det bliver forsøgt
stablet på plads af vores medlemmer. I øjeblikket har vi meget terræn oppe, men det meste er også i konstant
rotation når der spilles heroppe, så kan lidt mere plads ville dette være en stor hjælp.

FORSLAGSSTILLER
Martin Brassøe

FORSLAG B-4: INDKØB AF POOL
FORSLAG
Anskaffelse af mobil pool til TRoA.
Pakke indhold:
•

Pool med stålsider, da det er det mest holdbare.

•

Luft varmepumpe, der fungerer på el, og dermed kan give varme boost uden vedligeholdelse.

•

Sort vandslange der fungerer som solfanger.

•

Kobberrørsspiral, med slange til at varme vand over ild.

•

Pumpe til at pumpe vand igennem, solvarmer og kobberspiral.

Tilbehør:
•

stige

•

klor anordning

•

undervandslys

•

belysning af pool og område

•

minibassin til at skylle fødder i.

Budget: (lavet ud fra priser på nettet d. 27/1-19).
Samlet overslag 10.770 kr.
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Pool: 1.500 kr.
https://shop.poolworld.dk/shop/39-boernepool---svoemmebassin-til-haven/7878-staalramme-pool-rundoe-457-x-h-122-m/
Vandpumpe, med filter: 1.000 kr.
https://shop.poolworld.dk/shop/172-sandfilterpumpe-pool/2963-sandfilterpumpe-6-vejs-4000-litertime/
Luftvarmepumpe: 3.800 kr., nb. En luftvarmepumpe får 50% eller mere af dens varme fra luften, og er
dermed billigere i forbrug.
https://shop.poolworld.dk/shop/143-poolvarmepumpe---luft-til-vand/7528-hotsplash-poolvarmepumpeswim-amp-fun/
Cover: 500 kr.
https://shop.poolworld.dk/shop/51-overtraek---cover-til-sommer-pool/
Pool lys, undervands: 320 kr. (til eksternt lys, kan en arbejdslampe bruges).
https://shop.poolworld.dk/shop/201-lys-til-pool-og-spa/7547-led-lampe-rgb-farveskift-til-under-vand-inklfjernbetjening/
120m vandslange 450 kr. Biltema.
Varmespiral (kølespiral): 650 kr.
https://www.maltbazaren.dk/shop/koelespiral-i-rustfrit-2115p.html
Pumpe til opvarmning: 550 kr.
https://www.vidaxl.dk/e/8718475875116/clear-water-pump-600w-3000l-t
Stige: 1.000 kr.
https://shop.poolworld.dk/shop/199-stiger-fritstaaende-pool/1133-stige-sikkerhed-2x3-trin-h-120-m/
Diverse ekstra udgifter: 1.000 kr.
-maling til solslange.
-fittings.
-klor og andet.
Der afsættes i tilbuddet 11.000 på budgettet.

MOTIVATION
En mobil pool der kan bruges til flere forskellige arrangementer, herunder TRoA sommerlejr.
Præmis: Poolen og dens tilbehør danner en komplet ramme. Det er væsentligt med varme anordninger der
øger vandtemperatur til et behageligt niveau. Med belysning så den kan fungere i de mørke timer, med
tilbehør omkring poolen til afvaskning af fødder og andet.
Der er behov for en ansvarlig ved anvendelse, der er blevet instrueret i anvendelsen af pool og elementerne.

FORSLAGSSTILLER
Niels Christian Trude Christensen
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FORSLAG B-5: RENOVERING AF TOILET
FORSLAG
Der afsættes 65.000kr til renovation af vores toilet. Det konkrete arbejde er at fjerne det eksisterende pissoir,
og erstatte det med et nyt toilet tilsvarende de eksisterende, samt en bås for lidt privatliv. I den forbindelse
vil gulvet på det store toilet udskiftes, da det for nuværende er utæt, og ikke lagt korrekt.

MOTIVATION
Der er lugtgener fra pissoir, og specielt i sommers var det ret forfærdeligt. For at løse lugtgener, og fremover
få det til at fremstå pænt bør der placeres et toilet i stedet. Kommunen vil blive inddraget i arbejdet, men det
er usikkert om de vil bidrage økonomisk. Vi har fået et tilbud på 15.000kr for sanitet og et tilbud på 50.000
for murerarbejdet. Forslaget gør på at afsætte det fulde beløb uanset om kommunen vil støtte eller ej.
At indsætte et toilet i stedet for et pissoir vil også gøre det muligt at åbne toilettet ud mod gangen op til at
være unisex, da der ikke er længere er nogen årsag til at det skal være et herretoilet.
I 2. indkaldelse fremgik der er et forslag om renovering hvor vi troede at murerarbejdet kostede 5.000. Dette
forslag er nu udgået og erstattet af nærværende forslag med den pris vi har fra et tilbud.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-6: AFSÆTTE PENGE TIL JUNIORAKTIVITETER
FORSLAG
Der afsættes en pulje på 15.000 kroner til initiativer der skaffer flere juniormedlemmer.
Denne pulje bruges ved at medlemmer der har ideer til initiativer der skaffer flere juniormedlemmer kan
henvende sig til bestyrelsen og få tildelt midler.
Når året er omme skal der evalueres på hvilken effekt midlerne har haft.

MOTIVATION
Vi har i 2018 haft 40 juniormedlemmer og jeg synes der bør gøres en indsats for at øge antallet af
juniormedlemmer.
Eksempler på tiltag der kan gives midler til er hvis nogen ønsker at tage ud til klubber eller skoler og
reklamere for TRoA kan der tildeles midler til transport og reklamemateriale, hvis nogen ønsker at lave
dedikerede juniorarrangementer kan der afsættes midler til materialer og forplejning, osv. Kort sagt – alle
tiltag der har til formål at skaffe flere juniormedlemmer er kvalificeret til at søge bestyrelsen om disse midler.
Bestyrelsen skal når der søges midler fra denne pulje være tvunget til at give accept hurtig og uden at bede
om større plan eller rettelser, de skal blot være enig med ansøger om at der er en rimelig chance for at det
kan skabe (her og nu eller på sigt) nye junior medlemmer.
Dette forslag har et modforslag i Ø-2.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen

FORSLAG B-7: NYE LYDANLÆG I TROA
FORSLAG
Der opsættes nye lydanlæg i 3 af TRoA spillelokaler. Det præcise hardware er ikke fastlagt men det kunne
eksempelvis være Tangent Spectrum W1 Google Cast/BT Sort: https://www.tangent.dk/produkter/7traadloese-hoejttalere/156-tangent-spectrum-w1-google-castbt-sort-/
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Løsningen vil gøre det muligt at afspille lyd trådløst med chromecast eller bluetooth samt med et aux kabel.
Der afsættes 1.500 DKK til anlæg plus 500 DKK til kabler, opsætning mm. per lokale for i alt 2.000 DKK per
lokale. For 3 lokaler bliver det i alt 6.000 DKK.

MOTIVATION
De lydanlæg vi har i TRoAs spillelokaler er forældede og vi trænger til noget nyt.
Der er i forslag kun afsat penge til 3 lokaler. Det er fordi TRoA har fået bevilliget midler til virtual tabletop
inkl. lydanlæg til 3 lokaler fra DUFs lokalforeningspulje – det kommer der mere information om senere. Så
derfor er der i første omgang kun behov for at afsætte midler til 3 lokaler – de andre 3 er dækket ind.

FORSLAGSSTILLER
Morten Baagøe
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-1A: FLYTTE FASTSÆTTELSE AF PRØVEPERIODE UD AF VEDTÆGTERNE
§ 3 ændres fra:
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.
Til:
Stk. 2: Prøveperiode og mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer for ikkemedlemmer fastsættes af bestyrelsen.

MOTIVATION
Den samme som forslag V-1C, men i stedet for at låse reglerne for prøveperiode i vedtægterne, lader vi det i
stedet være en politik, som bestyrelsen kan justere løbende.

FORSLAGSSTILLER
Generalforsamlingen

FORSLAG V-1B: ÆNDRE PRØVEPERIODEN TIL 1 DAG, PÅNÆR FOR JUNIORER
§ 3 ændres fra:
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.
Til:
Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på én dag
før medlemskab, såfremt de ikke har haft en prøveperiode de forgangne 2 år. For
medlemmer under 18 år er denne periode på 4 uger. Man kan ikke benytte sig af
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prøveperiode til at opnå medlemsrabat til foreningens arrangementer eller deltage i
arrangementer, der alene er for medlemmer.

MOTIVATION
Den samme som forslag V-1C, men under anerkendelse af, at en prøveperiode på 1 dag kan være for lidt for
juniormedlemmer, hvorfor det her vil være hensigtsmæssigt i stedet at have en prøveperiode på 4 uger, som
det har været hidtil.

FORSLAGSSTILLER
Generalforsamlingen

FORSLAG V-1C: ÆNDRE PRØVEPERIODEN TIL 1 DAG
FORSLAG
§ 3 ændres fra:
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.
Til:
Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på én dag
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
Formålet med en prøveperiode er at sikre, at potentielle medlemmer kan få lov at se klubben an uden at
skulle forpligte sig med et halvt års medlemskab.
I 2019 indførte vi permanent muligheden for, at man kan benytte sig af foreningens lokaler ved at betale 50
kroner per dag man anvender lokalerne. Funktionelt er de to ordninger overlappende; de giver de samme
rettigheder og muligheder.
Da vi forlængede prøveperioden fra 2 til 4 uger var det med den baggrund, at for nogle aktiviteter, var 2 uger
for kort en prøveperiode – særligt hvis det aktivitetsområde man var interesseret i måske ikke havde en fast,
ugentlig aktivitet.
Når det er sagt er 4 uger rigtig lang tid, at vi ser, at for mange er det ikke påkrævet men fungerer bare i
praksis som en slags ”gratisperiode” inden de skal melde sig ind. Samtidig med det betyder det funktionelle
overlap med betalingsordningen at folk der ikke har til hensigt at melde sig ind de-facto kan deltage gratis i
foreningens aktiviteter i 4 uger, selvom det ikke er relevant.
Derfor foreslår bestyrelsen, at prøveperioden i praksis nedsættes til et enkelt besøg (”en dag”). For de der
efter et enkelt besøg ikke kan tage stilling til medlemskab kan de deltage i yderligere aktiviteter ved at betale
50 kroner per gang på lige fod med alle andre ikke-medlemmer der benytter lokalerne. Således er der stadig
rig lejlighed for at afprøve om medlemskab er relevant men det skal foregå ved at man betaler indtil man har
besluttet sig.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
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FORSLAG V-2: FJERNE SUPPLEANTER OG ØGE ANTALLET AF
BESTYRELSESMEDLEMMER

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 og kasserer

•

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

•

Valg af suppleanter til bestyrelsen

•

Valg af intern revisor

•

Valg af delegerede til Landsforeningen

•

Eventuelt

Til:
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 og kasserer

•

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

•

Valg af intern revisor

•

Valg af delegerede til Landsforeningen

•

Eventuelt

§ 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 personer.
Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.
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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 kandidater, der opnår højest
antal stemmer i første valgrunde. Suppleanterne er de 2, der opnår højest antal stemmer i
anden valgrunde.
Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste, ordinære
generalforsamling.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller;
Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem, Suppleant til Bestyrelsen.
Til:
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en
formand, næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer
udgør 5-7 personer.
Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgt til bestyrelsen er de 3 til 5
kandidater, der opnår højest antal stemmer.
Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste, ordinære
generalforsamling.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller;
Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem.
Vedtages denne ændring har det også den konsekvens at dagsordenen på nærværende generalforsamling
ændres så den modsvarer vedtægtsændringen dvs. der bliver ikke valgt nogle suppleanter men der kan i
stedet vælges op til 5 menige bestyrelsesmedlemmer, ligesom elementer af forretningsordenen der
omhandler suppleanter, bortfalder.

MOTIVATION
Vi har i årets løb i bestyrelsen diskuteret suppleanternes rolle et par gange.
De-facto er suppleanter langt hen ad vejen fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer med nogle ganske få
undtagelser. Samtidig sidder de i en rolle hvor der i praksis er meget få krav og forventninger til dem indtil
det tidspunkt de potentielt bliver trukket ind i bestyrelsen til at supplere et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen har derfor overvejet om det var hensigtsmæssigt at afskaffe suppleanterne og i stedet øge
bestyrelsen så den samlede bestyrelsesstørrelse blev 5-7 (inkl. iormand og kasserer) i stedet for de
nuværende 5.
Der er ingen ”juridisk” grund til at vi skal have suppleanter. Der står ingen steder i vores vedtægter at hvis
bestyrelsen falder under en vis størrelse, er den ugyldig. Så at have suppleanter drejer sig primært om at
sikre, at bestyrelsen opretholder en minimumsstørrelse. Men når disse suppleanter de-facto alligevel agerer
som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer bliver opdelingen lidt formålsløs.
Fordele:
•

Man vil have en større gruppe bestyrelsesmedlemmer der er har ”fuldt” ansvar herunder ansvar til at
løfte opgaver.
Det havde vi også inden vi reducerede bestyrelsens til 5 og man kan argumentere for, at man bare
kunne gøre det om, men problemet med den løsning var, at 9 (eller 10 med kasserersuppleanten) var
upraktisk stort. Den her model kombinerer det bedste fra begge verdenen.
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•

Der er ikke nogle ”light” pladser som kan lede til et mindre seriøst kandidatur – vi har historisk
mange gange set folk stille op til suppleantposten og stort set ikke engagere sig fordi de jo kun var
suppleanter så det var ikke så vigtigt.

Ulemper:
•

Det kan blive lidt sværere at få nye folk til at stille op til bestyrelsen, fordi de ikke kan nøjes med at
stille op som suppleant.

Bestyrelsen ser dette forslag som et diskussionspunkt for bestyrelsen som helhed er enige om, at der er
argumenter både for og imod, og er ikke fuldstændig overbevist om hverken det ene eller det andet. Derfor
skal dette forslag ikke entydigt læses som at bestyrelsen ønsker det vedtaget, men snarere, at bestyrelsen
ønsker debatten og en vedtagelse, hvis det er det der er kvalificeret flertal for.

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

FORSLAG Ø-1A: FORBUD MOD SALG AF ENERGIDRIKKE
FORSLAG
Vi forbyder salg af energidrikke.

MOTIVATION
Det er simplere at forbyde salget generelt og det er lige så usundt for de gamle som for de unge.

FORSLAGSSTILLER
Ricky Yde Herring

FORSLAG Ø-1B: FORBUD MOD SALG AF ENERGIDRIKKE TIL BØRN UNDER 16 ÅR
FORSLAG
Børn og unge under 16 år skal ikke kunne købe energidrikke i TRoAs kiosk og til TRoAs arrangementer.

MOTIVATION
Ultimo Juni indførte Lidl en regel om, at de ikke ville sælge energidrikke med højt koffeinindhold til børn og
unge under 16 år – et initiativ der støttes af Hjerteforeningen og Hjerneforeningen, da de mener det er
problematisk, at unge under 16 har let adgang til de koffeinholdige drikke.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen

FORSLAG Ø-2: ØGET FOKUS PÅ AT SKAFFE JUNIORMEDLEMMER
FORSLAG
Bestyrelsen forpligter sig til i 2019 at understøtte og opfordre til tiltag, der kan give yderligere
juniormedlemmer. Dette inkluderer også, at såfremt medlemmer ønsker at gennemføre initiativer der koster
penge som har til formål at give yderligere juniormedlemmer, så skal disse disponeres i det omfang
bestyrelsen vurderer, at der er er medlemsgevinst der modsvarer investeringen på kort eller lang sigt.
Bestyrelsen har tillige til ansvar at evaluere dette tiltag inden generalforsamlingen 2020.
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MOTIVATION
Det er vigtigt der er fokus på at skaffe flere juniormedlemmer og både fokus og debatten er vigtig, men B-6 er
ikke en hensigtsmæssig implementering. Argumentation for dette forslag er således meget den samme som
B-6, men der ønskes at et tiltag laves på anden vis.
For det første binder B-6 det 15.000 kroner til nogle projekter, vi slet ikke ved, om der er nogen der har
interesse i at sætte i søen eller gennemføre. At der ikke er økonomi knyttet til dette forslag skal ikke ses som
et ønske om at gøre det udgiftsneutralt, men blot at bestyrelsen som en del af den daglige drift altid har
mulighed for at afsætte midler og indtil vi har nogle konkrete forslag til hvad der kan gøres, giver det ingen
mening at sætte et beløb på.
For det andet forsøger forslaget at detailstyre bestyrelsens arbejde ved at pålægge bestyrelsen ikke at måtte
stille uddybende spørgsmål, forslag eller vejledning, men alene skal forholde sig til forslaget som det er
beskrevet – og forsøger således at ”tvinge” bestyrelsen til at afsætte midler til endnu ikke definerede forslag,
bare det nogenlunde passer på beskrivelsen. Det betyder, at hvis nogen kommer med et forslag der langt hen
ad vejen ser fornuftigt ud men har et par problemer, så er bestyrelsens eneste svar at afvise forslaget i stedet
for at gå i dialog. Hvis man ikke stoler på, at den valgte bestyrelse kan forholde sig konstruktivt til de forslag
der kommer ind så bør man vælge nogen til bestyrelsen man mener kan gøre det.
Dette er et modforslag til Budgetforslag B-6 hvor B-6 er det mest yderliggående.

FORSLAGSSTILLER
Kåre Torndahl Kjær
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BILAG E: VEDTÆGTER
Nedenstående er foreningens vedtægter som de er 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: Prøveperiode og mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer for ikke-medlemmer fastsættes
af bestyrelsen.

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 meddeles medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste
generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive
refunderet indbetalt kontingent.

6. KOMPETENCE OG STEMMERET
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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 og kasserer

•

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

•

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.

10. GENERALFORSAMLINGS FORHANDLINGER
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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.
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgt til bestyrelsen er de 3 til 5 kandidater, der opnår
højest antal stemmer.
Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste, ordinære
generalforsamling.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller; Formand,
Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem.

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.

•

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.
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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
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.
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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, 24-02-2018, 16-02-2019.
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