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

Før general forsamlingen begyndte var der en diskussion om general forsamlingen var lovlig,
grundet at regnskab og budget ikke var færdig til general forsamlingen. De fremmødte valgte at man
ikke kunne vælge bestyrelse eller at fremlægge regnskab og budget. Derfor bortfaldt 4, 5, 7, 8, 9 og
10. Behandling af disse punkter er flyttet til den ekstraordinære general forsamling den 29 marts.

Oprindelig dagsorden TRoAs general forsamling 1. marts 2008

1. Valg af referent og valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
4. Regnskab fremlægges til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
6. Forslag
6a.
Rygelov (Bestyrelsen)
6b.
Ændring af Livekonsulent stillingen til en pulje for eksterne
arrangementer (Bestyrelsen)
6c.
Salg af øl i cafeen (Bo Karlsen og Niels Chr. T. Christensen)
6d.
Fredagsbar (Uffe Jensen)
6e.
Lønnet hyggetorsdag (Uffe Jensen)
6f.
Lønnet spilleder til indslusningshold (Uffe Jensen)
6g.
1 lønnet instruktør til Junior Warhammer (Uffe Jensen)
6h.
Henstilling til SS udvalg om en prisstigning på Sidste Søndag fra 40 kr.
til 50 kr. (Uffe Jensen)
7. Valg af formand (Michael G. Nielsen genopstiller, Niels Chr. T. Christensen stiller
op)
8. Valg af kasserer
9. Valg af kasserer suppleant
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
11. Eventuelt
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Rettet dagsorden TRoAs general forsamling 1. marts 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af referent og valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
Bortfaldt
Bortfaldt
Forslag
6a.
Rygelov (Bestyrelsen)
6b.
Ændring af Livekonsulent stillingen til en pulje for eksterne
arrangementer (Bestyrelsen)
6c.
Salg af øl i cafeen (Bo Karlsen og Niels Chr. T. Christensen)
6d.
Fredagsbar (Uffe Jensen)
6e.
Lønnet hyggetorsdag (Uffe Jensen)
6f.
Lønnet spilleder til indslusningshold (Uffe Jensen)
6g.
1 lønnet instruktør til Junior Warhammer (Uffe Jensen)
6h.
Henstilling til SS udvalg om en prisstigning på Sidste Søndag fra 40 kr.
til 50 kr. (Uffe Jensen)
7. Bortfaldt
8. Bortfaldt
9. Bortfaldt
10. Bortfaldt
11. Eventuelt
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Referat TRoAs general forsamling 1. marts 2008
1. Valg af referent og valg af dirigent
- Uffe Jensen blev valgt til dirigent
- Michael G. Nielsen blev valgt til referent

2. Valg af stemmeudvalg
- Steffen Kanstrup og Peter blev valgt til stemmeudvalg.
General forsamlingen tæller 20 stemmeberettigede.

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
Beretningerne blev oplæst med følgende tilføjelser og afvigelser:
Uffe Jensen bruger 4000 kr. dette år på brætspil. Uffe Jensen fremlægger deslige at brætspilscafeer
ikke lige er det folk vil.
Karsten Rasmussen er ikke til stede og hans beretning bliver ikke fremført.

4. Bortfaldt
5. Bortfaldt
6. Forslag

6a. Rygelov (Bestyrelsen)
Bestyrelsen fremlagde deres forslag om at få oprettet et rygerum, der ca. koster 20.000-40.000kr.
Læs mere om dette i indkaldelsen 6a. Derefter blev der afholdt afstemning.
Valgmuligheder:
Nej, der bliver ikke oprettet et rygerum.
Ja, bestyrelsen arbejder videre med et rygerum.
Afstemning:
Nej: 19
Ja: 0
Blank: 1
Forslaget afvises.
6b. Ændring af Livekonsulent stillingen til en pulje for eksterne arrangementer (Bestyrelsen)
Bestyrelsen fremlagde deres forslag om at få oprettet en pulje for eksterne arrangementer. Læs mere
i indkaldelsen 6b. Foruden holdningstilkendegivelser blev følgende ideer bragt på bane:
Yvonne Hagbard specificerer at puljen er en udlicitering af stillingen.
Uffe Jensen foreslår at spørge bredt og lave PR materiale til medlemmerne.
Claus Gajhede forslår et samarbejde mellem TroA og Yxenborg.
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Antal af stemmeberettigede er forøget med 2 og derved 22.
Valgmuligheder:
Ja, puljen bliver oprettet.
Nej, den bliver ikke oprettet, men stillingen frafalder stadigt.
Afstemning:
Ja: 21
Nej: 0
Blankt: 1
Forslaget accepteres.
6c. Salg af øl i cafeen (Bo Karlsen og Niels Chr. T. Christensen)
Niels Chr. T. Christensen fremlægger deres forslag om at der skal foregå kontrolleret salg af øl i
TRoAs cafe. Se mere under indkaldelsen 6c. Følgende forslag blev fremført under diskussionen
Karsten Rasmussen (Angående det at der kræves invitation af ikke-medlemmer): Mail kan bruges til
at invitere folk der ikke er fra foreningen. Opslag kan ligeledes bruges.
Søren Parbæk: Man kan altid og har altid kunne sende en mail til bestyrelsen, der giver mulighed
for at købe øl.
Generalforsamlingen vælger at lave en punktvis afstemning af emnet for at specificere hvad der
vælges om.
23 stemmeberettigede.
Punkt 0: Salg af øl
Skal forslaget indeholde salg af øl?
12 for
7 imod
4 blankt
Salg af øl er valgt til at være en del af forslaget.
Punkt 1:
Nul tolerance oprydning.
Skal forslaget frafalde ved overtrædelse af ordensregler?
21 for
1 imod
1 blankt
Nul tolerance er en valgt til at være en del af forslaget.
Punkt 2:
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Øl begrænsning
Skal øl være begrænset til 3 stk.?
2 for maksimalt antal.
14 imod maksimalt antal.
7 blankt
Det er valgt at forslaget ikke skal indeholde en sådan begrænsning på øl.
Punkt 3:
21 eller 22.
Skal salget starte kl. 21.00 eller 22.00?
Skal salget starte kl. 21.00?
5 for
15 imod
3 blankt
Skal salget starte kl. 22.00?
17 for
2 imod
4 blankt
Forslaget lyder på følgende:
Der kan sælges øl i battlelokalet.
Der er nul tolerance jf. ovenstående.
Det er i tidsrummet 22.00 til 02.00.
Der er 22 stemmeberettigede.
Afstemning:
For forslaget: 12.
Imod forslaget: 7
Blankt: 3
Forslaget accepteres.
6d. Fredagsbar (Uffe Jensen)
Det er blevet debatteret yderligere med den konklusion at ingen har et problem med at der oprettes
fredagsbar.
Thomas Aagaard: Nul tolerance gælder ikke for fredags bar.
General forsamlingen anerkendte at Nul tolerance politikken for salg af øl ikke har indflydelse på
fredagsbar.
6e. Lønnet hyggetorsdag (Uffe Jensen)
Emnet bliver diskuteret (se mere i indkaldelsen 6e, 6f og 6g) følgende kommer på tale:
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Jacob Lund: Mener at det er en overordnet problemstilling at der skal gøres mere for at få flere i
klubben, både unge og gamle og nævner at klubbladet gør meget for at give klubbens forskellige
fraktioner noget fælles. Jacob Lund mener at der skal laves en general indsats for at samle alle
medlemmer også de ældre.
Det bliver diskuteret yderligere på samme niveau. Mange giver tilsagn om at de vil stå til rådighed
for det fremtidige ungdoms udvalg.
Valgmuligheder:
For: Lønninger bliver brugt som nævnt i forslaget.
Imod: Ingen lønning for at opnå flere medlemmer som nævnt i forslaget.
Stemmeberettigede: 22
For: 6
Imod: 11
Blankt: 5
Forslaget afvises.
6f. Lønnet spilleder til indslusningshold (Uffe Jensen)
Blev diskuteret sammen med 6e.
Omhandlet af afstemning 6e.
6g. 1 lønnet instruktør til Junior Warhammer (Uffe Jensen)
Blev diskuteret sammen med 6e.
Omhandlet af afstemning 6e.
6h. Henstilling til SS udvalg om en prisstigning på Sidste Søndag fra 40 kr. til 50 kr. (Uffe
Jensen)
Henstillingen blev lavet til hovedarrangøren Jonas Byrresen.

7. Bortfaldt
8. Bortfaldt
9. Bortfaldt
10. Bortfaldt
11. Eventuelt
Følgende emner blev diskuteret og foreslået til bestyrelsen og medlemmer.
Merchandise til nyindmeldte for at gøre det til et bedre tilbud.
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Regnskab: Aagaard vil gerne have et overblik af hvad der blev lavet ved Rollespilskonsulent. Dette
er blevet udskudt til ekstraordinær general forsamling.
Fastsatte datoer for arbejdsdage for hele året.
Betalt klubblad blev diskuteret. Web baseret klubblad blev ligeledes diskuteret og der var størst
tilslutning til dette.
Plastik bestik, betalt af klubben er blevet diskuteret. Yvonne Hagbard foreslog at sælge bestik i
butikken.
Bestyrelsen modtog en henstilling om at den nye administrative medarbejder skal sættes ind i
regnskabet.
Betalt telefonkæde til biografture blev foreslået.
Der indløb et forslag om at skaffe en opslagstavle til arbejdskraft, frivillig, artikelbaseret o. lign.
Denne ville i så fald kunne være enten fysisk eller web baseret. Fra denne tavle ville det være muligt
at ringe frivillige op og spørge om de gad hjælpe.
Det ny opstartede aktivitetsudvalg skal på budget.
Hvert bestyrelsesmedlem skal have et defineret ansvarsområde. Dette vil gøre det væsentligt
nemmere at kende sine pligter, både når man går ind i bestyrelsen og løbende. Desuden vil det
fordele arbejdspresset på alle medlemmer af bestyrelsen.

Underskrift
Dirigent:
Formand:
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