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Referat TRoAs ordinære
Generalforsamling 2009
Lørdag d. 14. Marts klokken 12.00

1: Valg af dirigent og referent
Dirigent: Karsten Rasmussen
Referent: Kåre Murmann Kjær

2: Valg af stemmeudvalg
Stemmeudvalg: Yvonne Hagbard Jensen og Søren Parbæk.

3: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af beretningen ved Formand Uffe V. Jensen. Beretningerne fra bestyrelsen og de
øvrige udvalg, kan ses i Bilag A.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Søren Parbæk. Regnskabet kan ses i Bilag B.
Kommentarer fra kassereren til regnskabet.
Vi fik, på trods af oprindeligt afslag, alligevel bevilliget 75% støtte til indkøb af nye møbler. Indløb af
nye møbler beløber til 66.000 DKK, og betyder, at vi har anvendt de 25.000 DKK der var hensat til
dette. Dette fremgår under ”vedligehold”. Derudover er kontingentindtægterne faldet markant –
dette skyldes en kombination af faktorer, særligt at antallet af seniormedlemmer er faldet. Vi har
smidt mange varer ud og der har været faldende salg i starten af året – derfor er der underskud på
cafeen. Andre aktiviteter dækker blandt andet over reparation af livehuse og det er derfor den post
er så stor.
Efterfølgende var der diskussion omkring hvorvidt henlæggelsen til reparation af livehuse skulle have
været inkluderet i regnskabet, fordi der har været brugt penge til det. Afstemning om dette: For: 9,
Imod: 5; Blanke: .2. De 20.000 flyttes fra henlæggelser til resultat i regnskabet.
Godkendelse af regnskab generelt: For: 16; Imod: 0; Blanke: 0.

5: Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret. Der stemmes om dette: For: 16; Imod: 0;
Blanke: 0.
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Budgettet fremlægges af formanden Uffe V. Jensen.
Generalforsamlingen vedtog af proceduren er at bestyrelsen gennemgår budgettet, herefter er der
spørgsmål og diskussion efterfulgt af en pause og derefter fremsættes der forslag til
budgetændringer.
Kassereren opfordrer til den kommende kasserer til at der laves udredning af punktet
”Rollespilskonsulent” som nu i højere grad er rettet mod opfyldelse af formålsparagraf men som
minder meget om ”PR” punktet under administration. Dette blev dog senere gjort delvist i
forbindelse med afstemning omkring budgetændringer.
Diskussion og spørgsmål omkring budgettet. Som kommentar skal det siges at note 2 hører under
”Ikke tilskudsberettigede nyanskaffelser”.
Budgetforslag efter pausen var som følger:
Forslag 1: Hensættelser til renovation og forbedring af liverollespilshuse. Parbæk foreslår at der
laves en henlæggelse fra 2008 på 15.000 DKK til dette. Der var diskussion omkring hvorvidt der skulle
laves løbende henlæggelser, men dette indgår ikke i forslaget.
Forslag 2: Hensættelser til fremskaffelse af nye liverollespilshuse. Søren Parbæk foreslår at der laves
en henlæggelse fra 2008 på 15.000 DKK til dette. Diskussion omkring vægtning mellem nyanskaffelse
af huse og renovation af gamle.
Forslag 2a) Sommerscenariet øger forbruget med 15.000 DKK som bruges til husbygning. Forslaget
er i udførsel i princippet det samme som forslag 2, men det varetages under sommerscenariet og det
er sommerscenariet der har fået tilladelse til at lave underskuddet såfremt de anvender pengene på
at bygge huse.
Forslag 3: Lokaleudgifter ændres. Søren Parbæk foreslår at der byttes rundt på el og varme udgifter,
da det passer med regnskabet for 2008. Ingen yderligere diskussion.
Forslag 4: Pengene afsat i ”puljen” til rollespilskonsulenten lægges over i pengene til xenoglossia og
bruges til at aflønne en redaktør af xenoglossia, fremsat af Uffe V. Jensen og Jakob Lund. Der var
diskussion omkring hvad man kunne opnå med pengene og hvordan det skulle gøres.
Forslag 5: Sidste søndags udvalget ønsker at hensætte 25.000 DKK til opsparing fra 2008 til
anskaffelse til eksempelvis toiletter, bjælkehytte og eventuel container. Forbruget skal godkendes af
den siddende bestyrelse. Diskussion omkring forslaget.
Forslag 6: PR og reklame pengene fra administration skal flyttes til puljen under
rollespilskonsulenten som omdøbes til PR, Events og Reklame som skal bruges til at rekruttere
medlemmer, gøre opmærksom på foreningen og udfylde vores formålsparagraf. Forslag fremsat at
Kåre.
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Forslag 7: Forslag om at reducere udgifterne til rengøring til 5.000 DKK, fremsat af Bo Karlsen. Denne
reduktion vil øger overskuddet.
Forslag 8: Det foreslås, at ”ikke tilskudsberettigede nyanskaffelser” øges fra 15.000 til 25.000
hvorunder værkstedet øges fra 10.000 til 15.000, der afsættes 5.000 til et fjernsyn og ”diverse
delen” holdes på 5.000, fremsat af Bo Karlsen.
Forslag 9: Internet og hjemmeside er sat lavere end sidste års forbrug, og der kan ikke ses hvorfor
det ikke skulle blive så højt igen. Bo Karlsen foreslår at der afsættes 10.000 DKK i stedet for 5.000
DKK.
Forslag 10: Rollespilskonsulent ændres således løn instruktører nedsættes til 3.000 DKK, de 10.000
DKK fra puljen fjernes, materialeudgifter øges til 5.000 DKK og skoler mm. reduceres til 10.000 DKK
som netto giver et overskud på 2.000 DKK. Forslag fremsat af Bo Karlsen.
Forslag 11: Punktet fredagsbar slås sammen med festudvalget, fremsat af Bo Karlsen.
Forslag 12: Karsten Rasmussen foreslår Reklame og PR (3.000), Pulje (10.000) og Xenoglossia (5.000)
slås sammen til en fælles pulje bestyrelsen administrerer ti l at reklamere, rekruttere flere
medlemmer og udfylde formålsparagraffen. Dette giver tilsammen 18.000.
Forslag 13: Samme forslag som forslag 12, men de 10.000 DKK skal øremærkes til aflønning af en
redaktion af Xenoglossia. Fremsat af Jacob Lund.
Afstemning fastsættes i henhold til hvorledes de enkelte forslag relaterer til hinanden og
afstemningsrækkefølgen er således:
Forslag 3: 8 for, 3 imod 5 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 7: 16 for, 0 imod 0 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 8: 14 for, 0 imod, 2 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 9: 15 for, 0 imod, 1 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 11: 13 for, 1 imod 2 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 5: 15 for, 1 imod 9 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 1: 8 for, 3 imod, 5 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 2: 5 for, 7 imod, 4 blanke – forslaget er faldet.
2 falder, heraf afstemmes om 2a: 13 for, 1 imod, 2 blanke – forslaget er vedtaget.
Forslag 13: 2 for, 11 imod, 3 blanke – forslaget er faldet.
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13 falder, heraf afstemmes om forslag 12: 12 for, 4 imod, 0 blanke – forslaget er vedtaget. Forslag 6,
4 og 10 falder idet forslag 12 vedtages.
Diskussion omkring det samlede budget, som giver et underskud og hvorvidt det er passende.
Afsteming af endelig budget, det kan ses i Bilag C: 14 for, 1 imod, 1 blank. Det samlede budget er
vedtaget.

6: Indkomne forslag
(1 person tager af sted, samlet stemmetal er 15 stemmer).
Forslag kan ses i Bilag D.
Forslag a: Motiveret og præsenteret af Yvonne Hagbard Jensen.
Diskussion omkring hvorledes udlån skal administreres generelt således at foreningens egne
aktiviteter har førsteret til anvendelse af de ressourcer foreningen har til rådighed som f.eks. telte,
dankort terminal, etc.
Der stemmes ikke om forslaget som formuleret, men derimod om en hensigtserklæring der siger, at
udvalgene har til ansvar at orientere bestyrelsen om hvilke af klubbens ressourcer de gerne vil have
lov at forhåndsreserve og således skal orienteres om såfremt de udlånes til anden side.
Afstemning: 15 for, 0 imod, 0 blanke. Hensigtserklæringen er vedtaget.
Forslag b: Frafalder.
Forslag c: Motiveret og præsenteret af Uffe V. Jensen.
Det er et spørgsmål om at ændre vedtægterne til det den praksis vi rent faktisk har.
Afstemning: 15 for, 0 imod, 0 blanke. Vedtægtsændring er vedtaget.
Forslag d: Motiveret og præsenteret af Uffe V. Jensen.
Hensigten er, at man følger med tiden og åbner op for, at bestyrelsen kan anvende elektroniske
medier til indkaldelse. De aktive får regnskab, øvrige medlemmer gør ikke.
Diskussion omkring hvorvidt dette påvirker den demokratiske proces i foreningen.
Afstemning: 4 for, 9 imod, 0 blanke. Vedtægtsændringen er faldet.

7: Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant
Der er ikke tilstrækkeligt med kandidater til bestyrelsen, og der er diskussion om hvordan det skal
håndteres – skal vi forsøge at håndtere symptomerne og løse problemet nu, eller skal vi indkalde til
en ekstraordinær generalforsamling for at folk bliver bevidste omkring problemet. Det blev
besluttet, at det var nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
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Der blev diskuteret frem og tilbage og det blev besluttet, at afvikle den ekstraordinære
generalforsamling lørdag d. 4. April klokken 14.
Generalforsamlingen blev lukket i det der ikke var tilstrækkeligt kandidater til bestyrelsen.
Bestyrelsen indkalder til en ny, ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer.

8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Punktet udgår og udsættes til den ekstraordinære generalforsamling.

9: Eventuelt
Punktet udgår og udsættes til den ekstraordinære generalforsamling.

Underskrevet

Kåre Murmann Kjær
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Bilag A: Beretninger
Følgende er beretninger fra det forgangne år.

Formand
Så er tiden kommet til reflektion og tilbageblik over året der er gået samt at sige tak til alle de der
har lagt en indsats i foreningen.
Det vil jo være nærliggende at kaste et blik på den arbejdsplan der blev vedtaget af bestyrelsen
umiddelbart efter GF 2008.
Lokalerne er påbegyndt det ´shinen op´ der skal være færdiggjort inden august 2009 hvor der jo skal
afholdes jubilæum. helt konkret har der været en oprydning og justering af loalernes brug. Bl.a. er
stuen droppet som fælleslokale og battlelokalet har mere og mere overtaget rollen som
samlingspunkt for foreningensmedlemmer. Der er indkøbt nye borde og stole til rollespilslokaler,
hvilket har været tiltrængt gennem mange år.
Der har i gennem længere tid været en tendens til afmatning mht. aktivitet i foreningens lokaler og
det var noget af det vi gerne ville rette op på år. Ungdomsudvalget har fået gang i mange ting, bl.a.
Aktiv Tirsdag og diverse ungdomsfester.
Live aktiviteterne har som vanligt været de mest markante i form af Sidste Søndag, der trods
deltagerfald, stadig er meget aktivt, men det kan der læses meget mere om i Sidste Søndag
beretningen. Årets store sommerscenarie var godt besøgt og skabte store overskrifter i miljøet
grundet det abnormt høje dødstal blandt karaktererne. Ekstra postivt er det at sommerscenariet er
ved at få for vane at skabe overskud på bundlinie. Godt gået.
Som vanligt blev der også igen afholdt Sommerlejr og igen var det den vanlige garde der holdt til,
med masser af sjov, brætspil, rollespil, mad og især øl.
Desværre lykkedes det igen ikke at få stablet et Xenoglossia nummer på banen og vi må nok indse at
der efterhånden ikke er vilje til at lave bladet.
En liste eller mappe indeholdene de mange forskellige procedurer vi bruger i klubben i forbindelse
med alt administrativt har længe været ønsket og vi er kommet igang med dem i det mindst. Dette
var et af punkterne vi vidste at vi ikke kunne nå et lave færdig i år. Det er en proces som vi ved vil
komme til at tage flere år om at få færdig.
PR er nok det mest paradoksale område vi har da, det er svært at se om vi har jort det godt eller
dårligt. Desværre må jeg nok tilstå at det ikke har været så godt som det kunne være, da området
har været nedprioriteret som året er skredet frem.
En af succes historierne har dog været samarbejdet med Røde Kors i forbindelse med Kulturnatten
2008, vhor vi bistod med at informere om brug af børn og unge i krig.
Vores event afdeling har ligget noget stille i år, men dog ar vi været ude og instruere i nogle få
tilfælde. Især i starten af året var der diverse events, men det mest spændende var nok at være ud
og undervise en af Røde Kors´Flygtninge hjælpelejre i sommers. Det positive er dog at alle event
aktiviteter nu giver overskud.
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Den største grund til at der ikke er blevet opfyldt flere af handlingsplanens punkter er det store
frafald af medlemmer af bestyrelsen. Ikke mindre end 3 har forladt bestyrelsen før tid. Det er mange
og har gjort at mange tind er sat på hold for at kunne koncentrere sig om det mest basale og
nødvendige, regnskab og medlemsdatabase.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at meget af handlinsplanen ikke blev nået i år, men det var
egentlig heller ikke meningen. Det var rart hvis det var noget, men handlingsplanen var mere
tiltænkt som en rød tråd at arbejde hen imod, og det synes jeg egentlig at den har gjort
tilfredsstillende. Dog vil det kræve flere kræfter end forudset at opfylde alle punkterne.
Det største problem vi står med fremover et tilstadighed vores rengøringsproblem. Det har
simplethen ikke været godt nok og der skal strammes op på en eller anden måde i løbet af næste år.
Som afsluttende bemærkninger vil jeg takke de mange (trods alt) frivillíge der har lagt kræfter i vore
mange og store aktiviteter. Det være sig lige fra at arrangere Sommerscenarie, til at sidde GM i det
daglige eller sørge for at Cafeen er fyldt og klar til brug. Tak for indsatsen den er meget værdsat og
påskønnet selv om I ikke altid får det at vide.
Fremtiden ser ganske lys ud og alt tyder på at 2009 bliver det mest aktive år i TRoAs historie.
Krigslive(forår),sommerscenarie (Juli), Sidste Søndag
døgnscenarie (juni), Sidste Søndag (månedligt) og et Junior scenarie (Juli)er alt sammen ved at blive
arrangeret. Intern Con for juniorerne vil blive afholdt i efteråret med efterfølgende kurser i rollespil.
TRoA Con vender højst sandsynligt tilbage i foråret 2010. SommerCon for Warhammer 40,000
spillere afholdes til sommer ligesom sommerlejren også vender tilbage.
Sidst, men ikke mindst er der selvfølgelig TRoAs 20 års jubilæum der afholdes til august.
Der er mange flere punkter jeg kunne have berørt, men langt de fleste af dem er beskrevet i de
årsberetningerne fra de enkelte udvalg og kan læses der.

Fraktion brætspil
Igen i år har vi handlet stort ind af brætspil. I år var der fokuseret på at anskaffe spl der kan bruges af
færre spillere end 4 og spil der kan anvendes af de unge til Aktiv Tirsdag, da de udgør en stadig
større del af brugerne af klubbens brætspil..
Spillene er i år blevet flyttet fra deres vanlige plads i stuen til Battlelokalet, og alt tyder på at det har
været en rigtig beslutning da det virker som om at spillene nu bruges hyppigere.
Ideen for 2009 er at investere i nye spil igen (som vanligt) og fokuserer på at finde spil der kan
bruges af juniorer, dvs. ikke tekst tunge og mellemlange spil. Klubben råder over rigtig mange lange
og tunge spil, som desværre bruges sjældent. Derfor satses der på flere og mere tilgængelige spil.
Samtidigt er der afsat ekstra penge til at investere i lommer og zip-lock poser til bedre
vedligeholdelse af spillene. Der vil også blive planlagt en større oprydning af spillene og deres
indhold.
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Nye spil indkøbt 2008
Power Grid - http://www.boardgamegeek.com/game/2651
Attack - http://www.boardgamegeek.com/game/6752
Attack Exp. - http://www.boardgamegeek.com/game/6751
Samurai -http://www.boardgamegeek.com/game/3
Through the Desert - http://www.boardgamegeek.com/game/503
Twilight Struggle - http://www.boardgamegeek.com/game/12333
Order of the Stick - http://www.boardgamegeek.com/game/24157
Elfenland - http://www.boardgamegeek.com/game/10
Klodsmajor - http://www.boardgamegeek.com/game/20153
Lost Cities - http://www.boardgamegeek.com/game/50
Spank the Monkey Deluxe (basis + udvidelse) - http://www.boardgamegeek.com/game/8222 http://www.boardgamegeek.com/game/31382
Twister - http://www.boardgamegeek.com/game/5894
Muchkin 1 - http://www.boardgamegeek.com/game/1927
Fluxx - http://www.boardgamegeek.com/game/258
Thurns & Taxis - http://www.boardgamegeek.com/game/21790
Murder City - http://www.boardgamegeek.com/game/32495
Succesion - Intrigue in the royal court - http://www.boardgamegeek.com/game/12963
Cults Across America - http://www.boardgamegeek.com/game/1210
Saboteur - http://www.boardgamegeek.com/game/9220
Primordial Soup (Ursuppe) - http://www.boardgamegeek.com/game/124
Anima - Shadow of Omega - http://www.boardgamegeek.com/game/24935
Recess - http://www.boardgamegeek.com/game/21249
Wings of War - Watch Your Back - http://www.boardgamegeek.com/game/9910
Hannibal - Carthage Vs. Rome - http://www.boardgamegeek.com/boardgame/234
Red Dragon Inn - http://www.boardgamegeek.com/boardgame/24310

Event
Der har ikke været ligeså stor efterspørgsel på liverollespils arrangementer, men det ene som TRoA
fik kørt af stablen, i samarbejde med Dansk Røde Kors, blev ganske succesfuldt. Tre instruktører
brugte en dag på at lave våben med flygtninge for derefter at spille liverollespil med dem. Det blev
et rigtigt godt arrangement, hvor sprogbarriere ikke spillede nogen rolle, det gjorde ungerne i
stedet.

Sommerscenariet
TRoAs sommerscenarie Pleitdorf II var et af de blodigste sommerscenarier i lang tid. Folk døde til
højre og venstre. Så som arrangører stod vi med en hel masse døde karakterer. Døde karakterer
plejer at medføre yderst bitre spillere, men det har vist sig at langt det meste tilbagemelding har
været af positiv karakter. Spænding kan åbenbart godt være at blive slået ihjel gentagende gange,
hvilket flere gysere jo gang på gang har vist.
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Der var også lagt op til det i plot materialet, så på trods af enkelte problemer blev det et godt
scenarie. Der er lagt op til flere efterfølgere og snakke går om det skal være Dorna: Bondebyen eller
Pleitdorf III: Det nye Mordheim, men det bliver ikke i 2009.
I stedet er der i 2009 lagt op til to scenarier, et junior- og et senior-, der begge tager fat på ganske
andre aspekter end hvad der tidligere er set. Det bliver også rigtigt godt.

Cafeudvalg
I august/september 2008 overtog Karsten Rasmussen ansvaret for TRoAs Café. Der har siden været
en kontinuerlig bestilling af varer, således at caféen har været fyldt op med, såvel chips, som
sodavand og andet godt til ganen.
Efteråret blev brugt til at finde frem til de de varer, der er en reel omsætning i. Samtidig har man fra
december undladt, at indkøbe yderlige varer for at køre lageret ned i forbindelse med status.
2009 vil se nye tiltag, som sund slik (rosiner, nødder m.m.), samtidig vil udvalget af stk.-slik blive
mere anvendt.
Vi forventer fra Caféns side, at 2009 bliver året, hvor omsætningen i caféen igen kommer op på et
niveau, der matcher de gode gamle dage under mottoet: Man skal have varer for at få et salg.

Ungdomsudvalg
Regnskab
Se det overordnede regnskab. I ungdomsudvalget fik vi bevilget 6000kr, da vi startede op, disse har
vi dog ikke brugt. Vi har dog ikke tidligere lagt budget, da udvalget er ny opstartet i 2008, men dette
roder vi bod på i det nye år.
Året der gik
Vi startede Ungdomsudvalget op i februar måned 2008, da vi var nogle stykker der mente, at der
skulle gøres noget mere for de mange unge medlemmer klubben har erhvervet sig. Vi startede op
med et visionsmøde, hvilket ledte til forskellige tiltag, så som: Aktiv tirsdag, Workshop søndag og
ungdomsfester.
Aktiv tirsdag er den nye hyggetorsdag, dvs. en ugentlig klubaften for de yngre medlemmer. Her har
vi både medlemmer, som kun kommer til aktiv tirsdag og medlemmer som kommer til flere af
klubbens aktiviteter, så som Sidste søndag eller Tabeltop torsdag. Ligeledes er der enkelt af de ældre
medlemmer der kigger ind fra tid til anden. Denne aften giver også forældre mulighed for at komme
ind og se klubben og stille spørgsmål, hvilket de har benyttet sig flittigt af.
Workshop søndag er en månedlig workshop dag, som hovedsagligt retter sig mod Sidste søndag
spiller og derigennem de yngre medlemmer. Her kan de få hjælp til kostume, våben, rolleskrivning
og reparation af ting.
Vi har afholdt to ungdomsfester, de er blevet afholdt som rollespils fester. Vi har holdt en pirat og en
halloween fest, de unge har givet positiv respons på begge fester og vi vil gerne sige tak til de ældre
medlemmer som har hjulpet til med vores fester.
Udover dette har vi sammen med Sidste Søndag og Aalborg kommune afholdt aktivsommer. Vi
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havde en uge med bordrollespil og en med liverollespil. Vi havde ca. 15 unge hver uge, en mindre
nedgang i deltager antal. Dog kan dette skyldes at kommunes annoncering af arrangementet, som
blev ændret fra brochure til internet. Vi havde et par meget gode uger og flere af deltagerne er
fortsat med at spille rollespil.
I oktober lavede vi et arrangement, sammen med Dansk Røde Kort i anledningen af kulturnatten.
Temaet var børnesoldater. Vi havde besøg af to Røde Kors folk, som fortalte om børnesoldater, så de
unge blev opmærksomme på vigtigheden af emnet. Derefter lavede vi et rollespil over en situation,
som børnesoldater kunne blive udsat for. Da kulturnatten kom, havde vi stillet telte op, sandsække
og tønder med ild. Og børnene var delt ind i grupper af soldater og civile. Vi lavede 3 shows i løbet af
aftenen og marchere indimellem gennem gågaderne i Aalborg, for at trække folk til og skabe
opmærksomhed om emnet. Dansk Røde Kors have stillet en bod op hvor de fortalte om
børnesoldater, de fortalte at folk havde givet god respons på vores show og at det skabte stor debat
om emnet. Det var en god oplevelse for både voksne og børn, især børnene synes det var fedt at
kunne være med til at skabe opmærksomhed om at så vigtigt emne.
Til slut har vi afholdt Kippers 4, Mod strømmen, et julearrangement, hvor der blev spillet pakkespil,
brætspil, sidste søndag quiz og spist masser af æbleskiver. Vi havde stor tilslutning og der blev rigtig
julehygget.
Visioner
Vores visioner for næste år er mest at bibeholde de unge vi har til vores arrangementer og ligeledes
at øge antallet med en 10-15 stykker.
En vigtigt ting, vi har tænkt os at ændre er Søndags workshoppen, den vil vi flytte til søndagen efter
Sidste Søndag, da vi mener det vil give større tilslutning. Ligeledes vil vi samarbejde med Sidste
søndag om PR på dette område.
Derudover vil vi forsøge at holde 4 fester i løbet af året, da vi har indtryk af at disse har været meget
populære. Vi vil derfor ligeledes laver større PR for disse.
Nye tiltag
Vi vil i det nye år forsøge at afholde nogle forskellige turneringer i f.eks. tabletop og forskellige
brætspil. Da der har været efterspørgsel på dette.
Konklusion
Alt i alt har det været et godt år, vi har haft en fin opstart og fået et stabilt antal deltagere. Vi har
ligeledes været med til at gøre klubben mere åben for de yngre medlemmer.

Sidste Søndag
Regnskab
Det har været endnu et år med overskud ved Sidste Søndag, men der har været en generel nedgang i
antallet af spillere. Nedgangen har været på ca. 10 spillere pr. spilgang. Hvor vi i 2007 lå på 230
spillere, havde vi i 2008 gennemsnitligt 220 spillere pr. gang. Dette medfører også at vi har sat et
forsigtigt gennemsnit på 200 spillere pr. gang for år 2009, for at være i forkøbet for en yderligere
nedgang. Vi har også indført en prisstigning fra september spilgangen på 10 kr. grundet stigende
priser i samfundet generelt.

10

Referat af TRoAs ordinære Generalforsamling 2009
Lørdag d. 14. Marts klokken 12.00
Referent: Kåre Murmann Kjær
Arrangører
Arrangørgruppen har haft en del ændringer i løbet af 2008. Vi har med udgangen af 2008 sagt farvel
til Niels Christian, men til gengæld trådte Steffen Kanstrup, Morten Baggøe og Jens Stephansen ind i
arrangørgruppen i august. Samme måned blev Yvonne Hagbard valgt til hovedarrangør, da Jonas
Byrresen valgte at nedtrappe grundet sine studier. Han er dog stadig et aktivt medlem af udvalget.
Året der gik
Året startede med et højt antal spillere, men hen over året var dette antal støt faldende. Dette er
ikke kun en tendens vi kan se ved os, men også generelt for kampagnerne. Dog har vi en solid kerne
af faste spillere, der vender tilbage til os efter ophold på efterskoler og lignende. I spillet har året
bragt mange ændringer i magtbalancen med stor udskiftning blandt de vigtige positioner i byen. Især
præsterne har haft mange problemer. Dette har også været en af bevæg grundene for vores præste
workshop, der var en stor succes som vi har tænkt os at følge op på.
Beslutningerne i spillet tages af spillerne, og målet fra tidligere om at få spillerne til at drive spillet
går indtil videre godt.
Vi har i de sidste fire måneder af 2008 gennemført en storstilet og veludført plot i kampagnen, der
kulminerede med november spilgangen. Samtlige spillere blev på en eller anden måde berørt og
inddraget af dette plot. Efterdønningerne af plottet vil fortsat påvirke spillet derude de næste par
måneder og eventuelt senere plot.
Fra februar indførte vi nyt og mere varieret mad som er blevet modtaget positivt. Dette inkluderer
forskellige slags pålæg og friskbagt bagerbrød som bliver leveret til døren, hvilket har været en
logistisk lettelse.
Ligeledes har vi fået mere bålmad, som har været med til at aktivere spillerne og inddrage dem i
arbejdet med at drive kroen.
De nye telte har iscenesat en større stemning af rent faktisk at have en by. Der er så kommet mere
byliv med teltene, da det er muligt for spillerne at have en handelspost i teltene. Med flere
forskellige handlende, lægehus og kagebod er der god grobund for at videreudvikle byspillet og
tiltrække lidt ældre spillere.
Vi har oprettet et forældrehjørne hvor forældrene kan sidde og kigge med hvad der sker i spillet.
Dette er hovedsageligt rettet mod forældre til nye spillere, så de kan få en ide om hvad Sidste
Søndag er. Det er også for forældre til spillere der kommer langvejsfra, så de har et ”helle” hvor de
kan være sig selv, uden at forstyrre spillet. I hjørnet er der altid opstillet kaffe, the og diverse
forældre information.
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Bilag B: Regnskab 2008
Regnskab 2008

Budget 2008

20.750,00
72.470,00
2.180,00
95.400,00

35.000,00
70.000,00
11.000,00
116.000,00

-175.490,64
-9.218,15
-11.703,25
-85.058,50
-11.715,10
-18.400,00
-3.956,00
-315.541,64
223.351,00
25.000,00
-1.493,37
-3.977,28
-72.661,29

-175.000,00
-12.000,00
-13.000,00
-10.000,00
-17.000,00
-17.000,00
-12.000,00
-256.000,00
192.000,00
0,00

46.368,00
5.058,00

45.000,00
5.000,00

-18.900,00
32.526,00

0,00
50.000,00

90.613,70
-100.545,67
-9.931,97

125.000,00
-115.000,00
10.000,00

-2.061,63
-3.855,00
-1.643,36
0,00
-3.390,00
-3.153,01
-2.637,26
1.600,00
-400,00
0,00
-11.480,10

-3.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-5.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
1.500,00
-2.000,00
-10.000,00
-5.000,00

Kontingentindtægter
Kontingent Junior
Kontingent Senior
Kontingent TRoAs Venner
Kontingenter i alt

Lokaleudgifter
Husleje
Skat, renovation, afgifter
Forsikring
Vedligeholdelse
El
Varme
Rengøring
Lokaleudgifter før støtte
Lokalestøtte
Hensættelser
Andre ikke tilskudsberett. Udg.
Ikke tilskudsberett. nyanskaffelser
Lokaleudgifter i alt

2

-15.000,00
-79.000,00

Tilskud og støtte
Aktivitetstilskud
Coca Cola tilskud
Fordeling af tilskud
Tilskud og støtte i alt

Cafe
Varesalg cafe
Vareforbrug cafe
Cafe i alt

Administration
Telefon 98 17 02 00
Porto
Kontorartikler
Reklame og PR Pulje
Regnskab mm.
PBS-administration
Kopimaskine
Klubskabe
Medlemsskaber (LLR)
Nyanskaffelser klub
Internetforbindelse og hjemmeside
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Referent: Kåre Murmann Kjær
Bestyrelsens aktiviteter
Øvrige udgifter
Kassedifference
Administration i alt

1

0,00
-4.605,00
874,52
-30.750,84

-3.500,00
-4.000,00
0,00
-51.000,00

-14.175,00
-2.304,86
0,00
-4.743,95
6.845,64
-14.378,17

0,00
-10.000,00
-24.000,00
0,00
11.000,00
-23.000,00

-10.800,00
-10.800,00

-40.000,00
-40.000,00

-2.252,41
-2.252,41

-3.000,00
-3.000,00

4.586,10
-1,48
-1.560,25

1.500,00
0,00
-1.000,00
0,00
500,00

Rollespilskonsulent
Løn rollespilskonsulent
Løn instruktører
Pulje
Matrialeudgifter Skoler/DUS/Andre
Skoler/DUS/Andre
Rollespilskonsulent i alt

Administrativ medarbejder
Løn administrativ medarbedjer
Administrativ medarbejder i alt

Lønadministration
Lønadministration
Lønadministration i alt

Financielle udgifter
Rente indtægter
Rente udgifter
Diverse Gebyrer
Afskrivning
Financielle udgifter i alt

3.024,37

Aktiviteter
Xenoglossia (Klubblad)
Ungdomsudvalg
Festudvalg overskud
Festudvalg nyanskaffelser
Fredagsbaren
Aktivitetsudvalg
Sidste Søndag
Nyanskaffelser Sidste Søndag
Brætspil
Table-Top
Blood Bowl
Andre aktiviteter
Aktiviteter i alt

0,00
132,70
14.216,95
0,00
171,00
758,02
70.243,11
-27.651,00
-4.370,50
-2.691,00
-900,00
1.390,47
51.299,75

-5.000,00
-6.000,00
25.000,00
-5.000,00
-1.000,00
76.000,00
-50.000,00
-4.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-5.000,00
22.000,00

41.475,44

5.500,00

0,00

0,00

Overskud fællesudgifter
Arrangementer
Kulturnat Indtægt
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Kulturnat udgift
Sommerscenarie indtægter
Sommerscenarie udgifter
TRoA-con indtægter
TRoA-con udgifter
Sommerlejr indtægter
Sommerlejr udgifter
Krigslive indtægter
Krigslive udgifter
Arrangementer i alt

-965,13
195.790,00
-187.123,43
0,00
0,00
23.713,50
-22.402,66
0,00
0,00
9.012,28

0,00
100.000,00
-90.000,00
0,00
-2.000,00
25.000,00
-23.000,00
0,00
0,00
10.000,00

0,00
-690,93
-690,93

0,00
0,00
0,00

Ekstraordinære indtægt/udgift
Forsikringspenge
Øvrige (DUF, Afskrivning, oa)
Ekstraordinære indtægter i alt
Henlæggelser

-40.000,00

Overskud Foreningen TRoA i alt
9.796,79
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Bilag C: Budget 2009
Budget 2009

Regnskab 2008

25.000,00
75.000,00
4.000,00
104.000,00

20.750,00
72.470,00
2.180,00
95.400,00

-185.000,00
-12.000,00
-14.000,00
-20.000,00
-12.000,00
-17.000,00
-5.000,00
-265.000,00
200.000,00
0,00
0,00
-25.000,00
-90.000,00

-175.490,64
-9.218,15
-11.703,25
-85.058,50
-11.715,10
-18.400,00
-3.956,00
-315.541,64
223.351,00
25.000,00
-1.493,37
-3.977,28
-72.661,29

Aktivitetstilskud
Coca Cola tilskud

45.000,00
5.000,00

46.368,00
5.058,00

Fordeling af tilskud
Tilskud og støtte i alt

0,00
50.000,00

-18.900,00
32.526,00

100.000,00
-95.000,00
5.000,00

90.613,70
-100.545,67
-9.931,97

-3.000,00
-4.000,00
-3.000,00
-18.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
2.000,00
-1.000,00
-5.000,00
-10.000,00

-2.061,63
-3.855,00
-1.643,36
0,00
-3.390,00
-3.153,01
-2.637,26
1.600,00
-400,00
0,00
-11.480,10

Kontingentindtægter
Kontingent Junior
Kontingent Senior
Kontingent TRoAs Venner
Kontingenter i alt

Lokaleudgifter
Husleje
Skat, renovation, afgifter
Forsikring
Vedligeholdelse
El
Varme
Rengøring
Lokaleudgifter før støtte
Lokalestøtte
Hensættelser
Andre ikke tilskudsberett. Udg.
Ikke tilskudsberett. nyanskaffelser
Lokaleudgifter i alt

2

Tilskud og støtte

Cafe
Varesalg cafe
Vareforbrug cafe
Cafe i alt

Administration
Telefon 98 17 02 00
Porto
Kontorartikler
Reklame og PR Pulje
Regnskab mm.
PBS-administration
Kopimaskine
Klubskabe
Medlemsskaber (LLR)
Nyanskaffelser klub
Internetforbindelse og hjemmeside
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Bestyrelsens aktiviteter
Øvrige udgifter
Kassedifference
Administration i alt

1

-13.000,00
-4.000,00
0,00
-71.000,00

0,00
-4.605,00
874,52
-30.750,84

0,00
-5.000,00
0,00
0,00
12.000,00
7.000,00

-14.175,00
-2.304,86
0,00
-4.743,95
6.845,64
-14.378,17

-40.000,00
-40.000,00

-10.800,00
-10.800,00

-3.000,00
-3.000,00

-2.252,41
-2.252,41

4.000,00
0,00
-1.500,00
0,00
2.500,00

4.586,10
-1,48
-1.560,25

0,00
-5.000,00
15.000,00
0,00
n/a
0,00
60.000,00
-30.000,00
-5.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-5.000,00
27.000,00

0,00
132,70
14.216,95
0,00
171,00
758,02
70.243,11
-27.651,00
-4.370,50
-2.691,00
-900,00
1.390,47
51.299,75

-5.500,00

41.475,41

0,00

0,00

Rollespilskonsulent
Løn rollespilskonsulent
Løn instruktører
Pulje
Matrialeudgifter Skoler/DUS/Andre
Skoler/DUS/Andre
Rollespilskonsulent i alt

Administrativ medarbejder
Løn administrativ medarbedjer
Administrativ medarbejder i alt

Lønadministration
Lønadministration
Lønadministration i alt

Financielle udgifter
Rente indtægter
Rente udgifter
Diverse Gebyrer
Afskrivning
Financielle udgifter i alt

3.024,37

Aktiviteter
Xenoglossia (Klubblad)
Ungdomsudvalg
Festudvalg overskud
Festudvalg nyanskaffelser
Fredagsbaren
Aktivitetsudvalg
Sidste Søndag
Nyanskaffelser Sidste Søndag
Brætspil
Table-Top
Blood Bowl
Andre aktiviteter
Aktiviteter i alt

Overskud fællesudgifter
Arrangementer
Kulturnat Indtægt
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Kulturnat udgift
Sommerscenarie indtægter
Sommerscenarie udgifter
TRoA-con indtægter
TRoA-con udgifter
Sommerlejr indtægter
Sommerlejr udgifter
Junior sommerscenarie indtægter
Junior sommerscenarie udgifter
Krigslive indtægter
Krigslive udgifter
Arrangementer i alt

-2.000,00
145.000,00
-158.000,00
0,00
0,00
24.000,00
-22.000,00
72.000,00
-65.000,00
120.000,00
-120.000,00
-6.000,00

-965,13
195.790,00
-187.123,43
0,00
0,00
23.713,50
-22.402,66

0,00
0,00
0,00

0,00
-690,93
-690,93

0,00
0,00
9.012,28

Ekstraordinære indtægt/udgift
Forsikringspenge
Øvrige (DUF, Afskrivning, oa)
Ekstraordinære indtægter i alt
Henlæggelser

-40.000,00

Overskud Foreningen TRoA i alt
-11.500,00
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Bilag D: Indkomne forslag
Dette bilag indeholder de inden generalforsamlingen indkomne forslag.

A: Inventar
Stillet af Sidste Søndag udvalget
Sidste Søndags udvalget har til hensigt at indføre en inventarliste for at have et totalt overblik over
vores inventar, da der er en tendens til at flere af de remedier vi benytter os af fast, forsvinder fra
deres plads for så at dukke op andre steder. Dette gør udvalgets arbejder mere besværligt, og derfor
har vi til hensigt at indføre denne inventarliste. Da vi også har planer om nye indkøb, tiltag og flere
remedier til kampagnen er der endnu mere brug for at udvalget nemt kan skaffe sig et overblik over
hvilke remedier der er tilknyttet Sidste Søndag.
For vedligeholde dette inventar er det vores hensigt at lade folk der låner kampagnens ting, skal gøre
opmærksom på dette, ved at sende en mail til bestyrelsen og til udvalget, så inventarlisten til enhver
en tid er opdateret. Eventuelle lån vil også være omfattet "you break, you buy" politikken, så der
ikke vil være tvivl om hvem der skal erstatte et givent udlån, i tilfælde af uheld.

B: Økonomi
Stillet af Sidste Søndag udvalget
Sidste Søndags udvalget er stødt på en økonomisk finurlighed. Rent principielt, og sat på spidsen,
kan det som det er nu, ikke betale sig for kampagnen at hverve nye medlemmer da dette betyder en
nedgang i indtægterne da vores medlemmer spiller gratis. Da al Sidste Søndags overskud også førers
til klubben er det er udvikling der på sigt vil kunne begrænse kampagnens muligheder for udvikling.
For at imødekomme denne udvikling, og være i stand til at stå imod et eventuelt fald i spillere, ønske
Sidste Søndag muligheden for at kunne henlægge penge til at hindre dette. Denne henlæggelse af
midler vil også gøre det muligt for udvalget at kunne investere i større remedier, uden at skulle
vente til året efter, for at sætte det på budgettet.

C: Forslag til vedtægtsændringer
Stillet af bestyrelsen
8. Generalforsamlingens dagsorden Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. De sidste to
punkter på dagsordnen ændres fra:



Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt.

ændres til:
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Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Valg af intern revisor og revisorsuppleant
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Eventuelt.

D: Forslag til ændring af vedtægter
Stillet af bestyrelsen
Afsnittet:
7. Ordinær generalforsamling - Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske
skriftligt igennem klubbladet eller ved anden udsendelse til medlemmerne senest 4
uger før afholdelse. Indkaldelsen skal minimum fylde en side i klubbladet og
indeholde en foreløbig dagsorden.
ændres til:
Stk 2: Indkaldelse skal ske mindst 4 uger før afholdelse ved annoncering i relevante
medier og/eller brev/e-mail tilsendt alle medlemmer af foreningen. Alle medlemmer
der har anmodet herom, indkaldes pr. brev.
Samt afsnittet
Stk. 4: Regnskab og budget skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
ændres til:
Stk. 4: Regnskab og budget kan afhentes af interesserede medlemmer i foreningens
lokaler 14 dag før afholdelsen af generalforsamlingen eller ved henvendelse til
bestyrelsen.
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