TRoAs Ordinære Generalforsamling 2007

Referat fra Generalforsamling i TRoA
Søndag d. 11. marts klokken 13.00
Forkvinden redegjorde for de problemer der har været i forbindelse med forberedelse til GF;
snevejr, uopdateret regnskab, uopdateret medlemsdatabase, etc.
I den forbindelse fik Søren Parbæk, som har kæmpet med at få regnskabet gjort færdigt da Carsten
Jensen var nødt til at flytte grundet arbejde, en gave af bestyrelsen som tak for det store arbejde han
har gjort.
Mødet blev startet klokken 13.14. Der var 27 stemmeberettigede til stede ved Generalforsamlingens
begyndelse.

Valg af dirigent
Uffe V. Jensen blev valgt til dirigent uden modkandidater.

Valg af referent
Kåre M. Kjær blev valgt til referent uden modkandidater.

Valg af stemmeudvalg
Følgende 3 blev valgt til stemmeudvalg uden modkandidater; Thomas Rostok, Jacob Lund og
Karsten Thorsen.

Bestyrelsens beretning
Forkvinden redegjorde for bestyrelsens beretning:
Der har været mange arbejdsweekender, der er kommet fælleslokale på 1. sal igen. Der er blevet
skiftet nøgler i hele bygningen, både for at få ryddet op i nøglerne og for at lette folks nøglebundter.
Der er blevet skiftet gulv i Battlelokalet. Lejekontraktens uopsigelighed er blevet forlænget med 10
år, på trods af et par skift i udlejere.
Der har været en del arrangementer i det forgangne år. TRoA Con 2006 gik fint, og gav et
overskud. Så har der været Krigslive, som folk har været meget glade for og har givet et lille
overskud plus en del nye materialer til foreningen i form af fire telte. Så har der været et stort
sommerlive, Two Cities, og folk har generelt haft en god oplevelse. Der var dog noget bøvl
omkring oprydning som efterhånden er udredet. Det har ledt til at der er blevet lavet nogle
retningslinier for at lave store arrangementer i TRoA. Der har været sommerlejr, som også havde
stor tilslutning.
Vi er på en helt nye måde blevet kendte, særligt gennem medierne, deriblandt f.eks. fjernsynet.
Dette har også påvirket Sidste Søndag som er vokset meget, og kører bedre. Dette har medført at vi
får mange henvendelser fra folk der gerne vil have os til at lave foredrag, udstyr og lign. Dette har
været svært at gøre på frivillig basis fordi der har været så mange arrangementer. Derfor er
forretningsførerposten blevet oprettet til at koordinere disse eksterne aktiviteter som er betalte.
Således kan det sammenlignes lidt med en virksomhed. Der har været brugt rigtig meget tid i
bestyrelsen på at diskutere hvordan aflønningen skulle finde sted, hvilket medførte at vi var nødt til
at spørge vores advokat til råds. Det kostede 20.000 kroner at få at vide, at vi skulle spørge SKAT,
noget som allerede var gjort. Resultatet af dette bliver sandsynligvis, at vi finder en anden advokat
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til en anden gang. Selve pilotprojektet omkring forretningsførerposten vil Per dog snakke mere om
senere.
Derudover har vi startet et samarbejde med Aalborg Historiske Museum hvor vi skal være med til at
udarbejde undervisningsmateriale. Dette er et stort projekt, hvor der er mange lønnede timer i. Der
er endnu ikke vished for hvor mange penge det kommer til at give klubben, men forkvinden
forsikrede om, at vi nok skulle få dækket vores omkostninger.
Vi har også været med til byfornyelsesprojektet i Løvvangen. Det var meget spændende og vi blev
taget meget seriøst – noget som var uhørt for bare 5 år siden.

Forretningsførerkonceptet
Per Frederiksen, som har været ansat som forretningsfører, og Rasmus fra kommunen redegjorde
for forretningsførerkonceptet. Dette har ikke tidligere været diskuteret på en GF hvorfor det skal
vedtages på denne GF, om det skal fortsætte.
Per:
Per er blevet ansat til at varetage eksterne opgaver for kunder. Det kan f.eks. være DUS-ordninger,
private der vil have lavet polterabend, Lindholm høje og lign. projekter. Det var nødvendigt med en
ansat til at varetage disse opgaver da det ikke var muligt at finde tilstrækkeligt med folk til at
varetage dem i deres fritid. På nuværende tidspunkt har han 8 timer/ugen. Han er fast lønnet på
nuværende tidspunkt, og mener også det er smartest at det fortsætter på den måde.
Han har fast telefontid i klubben og skal svare på henvendelser på hvad det er folk vil have og finde
ud af, om vi kan tilbyde dem noget som de er interesseret i. Derudover bruges der tid på at finde
instruktører, som også er lønnede for det de laver. Derudover har han ansvaret for at udbetale løn;
både til sig selv og til instruktørerne.
Første projekt var i uge 7 hvor der i fire dage skulle underholdes en del elever med rollespil.
I øjeblikket er der kontakt til 3 DUS’er der gerne vil have arrangementer. Disse arrangementer
ligger i prisklassen 4.000 kroner. Dette er opnået uden opsøgende arbejde. Derudover er der kontakt
til Sønderbro skole, Aars bibliotek, Lindholm Høje (som nævnt tidligere) og Fårup Sommerland.
Per har dog været meget forsigtig med at lave aftaler, da han ville afvente generalforsamlingens
beslutning inden han lovede alt for meget på foreningens vegne.
Igennem disse arrangementer er det muligt at udbrede kendskabet og interessen for rollespil som
både kan være til gavn for foreningen og for miljøet som helhed, selvom det primært er på langt
sigt.
Rasmus:
Rasmus sidder i Kultur og fritidsforvaltningen.
TRoA henvendte sig til ham for at høre hvad vi kunne gøre for at lette arbejdsbyrden med de mange
opgaver der kom ind. Kultur- og fritidsforvaltningen foreslog på et møde at der blev oprettet en
forretningsførerpost til at varetage dette.
Han har set en udvikling der går i retning af at det bliver sværere og sværere at finde folk til
administrative opgaver i det frivillige foreningsliv. Nogle klubber forsøgte at opdele de store
opgaver, men det løste ikke problemet. Derfor var der flere foreninger der begyndte at ansætte folk
til at varetage disse administrative opgaver, og han mener også, at TRoA er i en position hvor det er
relevant.
Derefter var der en længere spørgerunde:
Q: Kan det hvile i sig selv?
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A: I starten koster det penge grundet opstartsopgaver, men på sigt vil det komme til at løbe rundt.
De ekstra ressourcer der bruges i starten går til promovering.
Q: Hvor store er foreningerne førend de begynder at ansætte folk?
A: Det kan Rasmus ikke svare eksakt på. Der hvor det dog er relevant for vores forening er, at vi
kan tjene penge på at undervise.
Q: Hvad med problematikken om konkurrenceforvridning?
A: Rasmus svarer, at det IKKE er konkurrenceforvridende. Men ordningen er jo ikke lavet for at
knække de private virksomheder og Rasmus mener, at virksomheder typisk vil sigte efter nogle helt
andre markedssegmenter, hvor der er flere penge. TRoA kan evt. afgrænse sig fra visse typer af
arrangementer, som er mere attraktive for de private virksomheder. Således kunne man også undgå
at genere disse.
Q: Hvis foreningen tjener mange penge, tager kommunen så pengene?
A: Kommunen tager ikke af foreningens penge.
Q: Hvad er erfaringen fra andre foreninger; tager de ulønnede aktiviteter skade af, at det er muligt at
blive lønnet for enkelte aktiviteter?
A: Rasmus mener, at de folk der er lønnet bruger flere timer i foreningerne. De bruger altså sådan
nogenlunde ekstra timer svarende til hvad der er lønnet.
Q: Hvorfor er der ikke ansat en rollespilskoordinator af kommunen?
A: Der er en ansat en til at koordinere disse aktiviteter i hele kommunen, men han koordinerer kun,
han afvikler ikke aktiviteter. Men der er ikke ansat en decideret rollespilspædagog fordi man ikke
vil tage ”arbejdet” fra foreningslivet og vil gerne have kompetencerne er i foreningslivet.
Som kommentar til dette svar redegjorde Thomas Rostok for, at der allerede findes noget der hedder
Børnenes Bådelaug, og der kunne sagtens laves noget lignende i rollespilsregi. Rasmus
kommenterede, at hvis der kan findes penge i kommunen til at lave noget lignende, så er det jo en
mulighed.
Q: Hvorfor oprettede bestyrelsen det uden at spørge GF?
A: De ville gerne prøve det uden at være bundet til at helt år hvis det blev vedtaget på GF. På den
måde kunne der være en kort prøveperiode som GF kunne bruge til at vurdere konceptet.
Umiddelbart herefter forlader Rasmus GF.
Der er 27 stemmeberettigede, men 26 til stede ved afstemningen.
Afstemning: Godkendelse af årsberetningen.
For: 26
Imod: 0
Blanke: 0
Årsberetningen er vedtaget.
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Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af Jakob Bavnshøj og Søren Parbæk. De vigtigste kommentarer, som ikke
er medtaget i selve regnskabet, er beskrevet herunder.
Der blev spurgt hvorfor der var indkrævet så markant færre juniorkontingenter end planlagt, og
bestyrelsen mente at det skyldtes, at det havde været meget svært at rekruttere folk til Sidste
Søndag.
Noget af årsagen til stigningen i gebyrer skyldes rykkergebyrer fordi regningerne ikke blev betalt til
tiden.
Underskuddet i cafeen skyldes indbrud i samme og store afskrivninger (over 6.000) bl.a. grundet
varer der blev for gamle. Derudover har der været meget få optællinger (mindre end en per uge)
hvilket har givet store kassedifferencer, om end slutresultatet på dette kun giver et lille minus. Det
betyder, at der skal strammes meget op omkring kasseoptælling.
Der er dog et nyt cafeudvalg under opsejling som vil have markant bedre styr på cafeen. De har en
masse fine planer til hvordan cafeen skal undgå at give underskud.
Krigslive har givet et overskud på ca. 1000 kroner (de sidste 1000 kroner fremgår ikke af
regnskabet idet de er flyttet i år fra en konto til en anden i 2007). Derudover er der anskaffet 4 telte
med en samlet værdi på over 15.000.
Uffe Jensen og Søren Parbæk, begge arrangører på Two Cities, orientede om Two Cities regnskab.
Der mødte færre folk op end tilmeldt, hvilket har kostet ca. 10.000 kroner i manglende indtægter.
Der var for store udgifter til mad. Dette skyldes primært aftalen med Sønderport som arrangørerne
ikke mener han overholdte. Han tog meget mere for varerne end arrangørerne mente var aftalen, og
derudover leverede han for sent ved et par lejligheder hvilket betød, at det var nødvendigt at købe
ekstra mad ind. Konsekvensen bliver nok, at han ikke bliver anvendt til en anden gang.
Præfab blev markant dyrere at leje; det var 140 % over budget og dermed kostede det 14.000 ekstra.
Samlet underskud er over 30.000 kroner. Two Cities er dog grundlag for et sted mellem 25.000 til
29.000 kroner i aktivitetstilskud til næste år, hvilket til dels modvirker dette.
Søren Parbæk kommenterede derefter, at der var flere uoverensstemmelser i regnskabet, som han
havde opdaget da han var kommet ind i det. Han mente ikke der var tale om nogen form for svindel
men snarere sjusk.
Parbæk mente desuden, at overskuddet var så stort, at det skal bruges til noget. Hans forslag var:
10.000 til aktivitetsudvalget til at forny baren.
20.000 til at udføre reparationer på vores liverollespilshuse.
Overskuddet nedskrives med disse penge idet de henlægges fra regnskabet 2006.
Bo foreslog at der afsættes 20.000 til advokatregningen så den ikke pålægges den nye bestyrelse.
Tilsvarende blev det foreslået at afsætte 14.000 til forretningsførerposten, såfremt den ikke bliver
vedtaget, igen for at modvirke at den kommende bestyrelses hænger på denne beslutning.
Der laves afstemning om de fire forslag til hvad overskuddet skal bruges til i form af henlæggelser
til næste år. Der var 27 stemmeberettigede.
Afstemning: Baren skal have 10.000
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For: 25
Imod: 2
Blanke: 0
Forslaget er vedtaget.
Afstemning: 20.000 til renovation af liverollespilshuse.
For: 24
Imod: 0
Blanke: 3
Forslaget er vedtaget.
Afstemning: 20.000 afsættes til advokat.
For: 25
Imod: 0
Blanke: 2
Forslaget er vedtaget.
Afstemning: 14.000 til forretningsfører såfremt det ikke blev godkendt.
For: 25
Imod: 0
Blanke: 2
Forslaget er vedtaget.
Den interne revisor har ikke haft tid til at kigge regnskabet igennem, og kan derfor ikke sige god for
det. Niels Christian (fra bestyrelsen) kommenterede, at han mener at regnskabet er stærkt kritisabelt,
ligesom Parbæk havde gjort tidligere. Jacob Lund, som er 1. suppleant i den afgående bestyrelse,
kommenterede at han mener det er en farce, at regnskabet er så dårligt. Dette ledte til en længere
diskussion omkring regnskabet.
Der bliver stemt om hvorvidt regnskabet kan forhåndsgodkendes under forudsætning af at den
interne revisor godkender regnskabet og under hensyn til de forbehold han har.
For: 20
Imod: 7
Blanke: 0
Regnskabet blev godkendt under forbehold for den interne revisors kommentarer.
Der blev holdt en pause til at spise.

Fremlæggelse af budget for 2007 og forslag til kontingent til godkendelse
Mødet genoptages klokken 16.05. Der er stadig 27 stemmeberettigede.
Jakob Bavnshøj redegører for bestyrelsen forslag til budget.
Søren Parbæk gør opmærksom på, at hverken døre eller støvsugere er tilskudsberettigede og skal
således flyttes til en anden post i budgettet.
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Det blev kommenteret flere steder fra, at budgettet til Sidste Søndag var sat for konservativt, og
flere folk opfordrede til, at budgettet blev justeret. Kåre og Søren stiller til forslag, at budgettet for
Sidste Søndag bliver justeret således at der blev budgetteret med 80.000 i indtægter i deltagere i
stedet for 66.000. Dette er en stigning i indtægterne på 14.000. Dette benævnes herfra forslag 1.
Jonas, hovedansvarlig for Sidste Søndag, mener det er realistisk. Diskussion omkring hvorvidt
udgifterne også skal opjusteres.
Der blev spurgt til det meget lille budget for sommerscenariet. Parbæk redegjorde for, at det skyldes
et lille forventet deltagerantal og et billigere spejdercenter (og kun et).
TRoACon arrangørerne besluttede selv at aflyse arrangementet, og bestyrelsen støttede
beslutningen. Derfor var der 2.000 kroner i udgifter men ingen indtægter. Per Frederiksen spurgte
til hvorfor det blev aflyst før sidste tilmeldingsdato. Parbæk, som sad i arrangørgruppen, sagde at
det skyldtes en vurdering fra arrangørgruppens side om at det ikke ville blive et godt arrangement
med så få deltagere.
Der blev spurgt til hvorfor tabletop ikke var med til TRoA Con? Parbæk begrundede det med, at der
var dårlige erfaringer fra sidste år og der var ikke nogle tabletoppere der ville stå for det.
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent.
Uffe forslår at der afsættes 10.000 til endnu ikke definerede aktiviteter. Dette benævnes forslag 2.
Jacob Munk foreslår at der afsættes 10.000 til at rengøre toiletter. Dette benævnes forslag 3. Der var
diskussion omkring forskellige modeller til at løse rengøringsproblemet.
Afstemning for forslag 1:
For: 24
Imod: 2
Blanke: 1
Forslaget er vedtaget.
Afstemning om forslag 2:
For: 16
Imod: 4
Blanke: 7
Forslaget er vedtaget.
Afstemning om forslag 3:
For: 3
Imod: 20
Blanke: 4
Forslaget er faldet.
Afstemning om budgettet som helhed (herunder noteres, at forretningsføreren ikke kan vedtages
her, og det der stemmes om er inkl. de henlægges der blev vedtaget ved regnskabet sidste år).
For: 27
Imod: 0
Blanke: 0
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Budgettet er vedtaget.
Afstemning om kontingent
For: 27
Imod: 0
Blanke: 0
Kontingentsatserne er vedtaget til at forblive uændrede.

Indkomne forslag
Forretningsførerposten indtil GF 2008 og sekretærposten diskuteres simulatant.
Parbæk mener, at de to forslag bør kombineres. Per mener der er stor forskel på de to poster, og
mener ikke de kan kombineres, og Kåre understøtter dette.
Kåre motiverer for forretningsførerposten.
Jakob B. snakker om et modforslag der kun indeholder de regnskabstekniske opgaver og hvor
timetallet reduceres. Diskussion omkring hvordan timetallet skal fastsættes på sekretærposten og
hvilke arbejdsopgaver der er. Det blev opfordret fra GF, at bestyrelsen afgør præcist hvilke opgaver
der er omfattet af sekretærposten, så længe GF i generelle termer har besluttet omfanget af
opgaverne.
Diskussion omkring de to store punkter; skal vi drive virksomhed og mister vi frivilligt
engagement. Der var en meget lang diskussion omkring forretningsførerposten. Dette munder ud i
to forslag:
Forslag 1: Forretningsføreren som foreslået. Foreslået af bestyrelsen.
Forslag 2: Samme som foreslået, men uden rene underholdningsopgaver (som defineret af
bestyrelsen), f.eks. polterabend’er, børnefødselsdage, etc.
Der er nu 28 stemmeberettigede.
Afstemning om forslag 1:
For: 18
Imod: 4
Blanke: 6
Forslaget er vedtaget.
Der afstemmes derfor ikke om forslag 2.
Forslag 1: Sekretærposten som fremlagt.
Forslag 2: Jakobs modforslag som beskrevet ovenfor (10 timer om måneden med reducerede
arbejdsopgaver).
Afstemning om forslag 1:
For: 25
Imod: 0
Blanke: 3
Forslaget er vedtaget.
Der afstemmes derfor ikke om forslag 2.
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Valg af formand
På valg er Anette Bavnshøj (Genopstiller). Derudover opstiller Michael G. Nielsen.
Afstemning: Michael G. Nielsen blev valgt.

Valg af kasserer og kasserersuppleant
På valg som kasserer er Carsten Jensen (Genopstiller ikke). Der er ingen kasserersuppleant.
Opstiller: Søren Parbæk opstiller som kasserer. Uffe V. Jensen opstiller som kasserersuppleant.
Ingen modkandidater, de er valgt.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Niels Christian T. Christensen (genopstiller), Bo Karlsen (genopstiller ikke), Jakob
Bavnshøj (genopstiller ikke), Andreas A. Christiansen (genopstiller ikke), Jacob Lund (tidl.
suppleant, genopstiller ikke).
Derudover opstiller: Christian Højmose, Thomas Rostok, Anette Bavnshøj (tidl. forkvinde), Else
Frankfurt, Jonas Byrresen, Jakob Munk.
Afstemning, bestyrelsesmedlemmer: Anette, Jonas, Thomas, Jakob og Niels Christian bliver valgt.
Suppleanter:
På valg er: Jacob Lund (Genopstiller ikke)
Derudover opstiller: Christian Højmose, Philip Knakkergaard, Else Frankfurt
Afstemning: 1. suppleant: Christian Højmose, 2. suppleant: Philip Knakkergaard

Valg af intern revisor
På valg er: Jesper K. Christensen (genopstiller)
Da der ikke er nogen modkandidater er han valgt.

Eventuelt
Kåre siger han synes det er god GF og ser frem til det nye år fordi der kommer til at ske en masse
fantastiske ting.
Michael siger han gerne vil have folks kontaktoplysninger og have aftalt det første bestyrelsesmøde
med det samme.
Niels Christian vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Lund vil gerne opfordre bestyrelsen til at sætte fokus på medlemslisten så den hurtigst muligt kan
komme i orden. Derudover vil han opfordre til at GF starter tidligere.
Bo vil gerne høre, om der ikke er nogen der vil lave medlemsblad. Per vil gerne tage den – Uffe vil
også snakke med ham.
Uffe opfordrer bestyrelsen til at lave en aktivitetskalender for en måned eller to frem, gerne noget
der ligger på nettet. Uffe vil gerne have en TRoA folder liggende i Dragons Lair.
Søren Thorup vil gerne have at vi laver et medlemskort, og opfordrer bestyrelsen kigger på det.
Per opfordrer til at vi laver en ny hjemmeside – Kåre siger, at han allerede arbejder på det.
Dirigenten lukker Generalforsamling klokken 19.26.

Uffe V. Jensen
Dirigent
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