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REFERAT AF TROAS ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING 2011
Lørdag d. 12. Marts klokken 12.00

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Dirigent: Mikkel Rode.

Referent: Kåre M. Kjær.

2: VALG AF STEMMEUDVALG

Stemmeudvalg:Yvonne Hagbard Hansen og Søs Hagbard Jensen

3: AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN

Forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget. Den kan ses i Bilag A.

4: FREMLÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING

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

5: FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE

Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Søren Parbæk. Regnskabet kan ses i Bilag C. Intern revisor har
godkendt regnskabet, denne godkendelse kan også ses i Bilag C.
Godkendelse af regnskab: For: 29; Imod: 0; Blanke: 0. Regnskabet er enstemmigt godkendt.

6: FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL GODKENDELSE
Budgettet fremlægges af kasserer Søren Parbæk. Det endelige, vedtagne budget kan ses i Bilag C.
Kontingentforslag kan ses i Bilag D.
Følgende forslag blev fremsat til budgetændringer, og kan ses i Bilag D.

FORSLAG 2.A

Afstemning om forslag: For: 5; Imod: 21; Blanke: 3. Forslaget er faldet.

FORSLAG 3.A

Intet ændres i budgettallene, blot hvad pengene er disponeret til.

Afstemning om forslag: For: 20; Imod: 2; Blanke: 7. Forslaget er vedtaget.

FORSLAG 4.A

Afstemning om forslag: For: 1; Imod: 20; Blanke: 8. Forslaget er faldet.

FORSLAG 5.A

Afstemning om forslag: For: 12; Imod: 5; Blanke: 12. Forslaget er vedtaget.

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

FORSLAG 6.A

Afstemning om forslag: For: 24; Imod: 0; Blanke: 4. Forslaget er vedtaget.

FORSLAG 1.A

Kontingentafstemning, eneste forslag.
Afstemning om forslag: For: 28; Imod: 0; Blanke: 1. Kontingentet er vedtaget.

SAMLET BUDGET

Afstemning om det samlede budget.
Afstemning om det samlede budget: For: 28; Imod: 1; Blanke: 0. Budgettet er vedtaget.

7: INDKOMNE FORSLAG

Forslag og vedtægtsændringer kan ses i Bilag D. De reviderede vedtægter efter Generalforsamling kan ses i
Bilag F.

FORSLAG 7.A

Værktøj, telte, osv. som nu tilhører ”området” skal bestyrelsen kigge nærmere på.
Afstemning om forslag: For: 26; Imod: 0; Blanke: 3. Forslaget er vedtaget.

FORSLAG 8.A

Afstemning om forslag: For: 13; Imod: 12; Blanke: 4. Forslaget er vedtaget.

8: VALG AF FORMAND, KASSERER OG KASSERERSUPPLEANT
Personvalg til bestyrelsen.

FORMAND

Uffe V. Jensen genopstiller. Der er ingen modkandidater. Uffe V. Jensen er valgt.

KASSERER

Søren Parbæk genopstiller. Der er ingen modkandidater. Søren Parbæk er valgt.

KASSERERSUPPLEANT

Der er ingen kandidater. Ingen er valgt.

9: VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER
Personvalg til bestyrelsen.

BESTYRELSEN

Følgende er kandidater til bestyrelsesposterne:
•
•
•
•
•

Søren Kristian Skydt Andersen

Søren Thorup

Morten Baagøe

Kåre Murmann Kjær

Jacob Hansen

Da der ikke er flere kandidater end pladser, er der ingen afstemning. Alle kandidater er valgt.

SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN
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Følgende er kandidater til suppleantposterne:
•

Søs Hagbard Jensen

Da der ikke er flere kandidater end pladser, er der ingen afstemning. Alle kandidater er valgt.

10: VALG AF INTERN REVISOR

Michael G. Nielsen stiller op til Intern Revisor.
Da der ikke er flere kandidater er der ingen afstemning. Michael G. Nielsen er valgt som intern revisor.

11: VALG AF DELEGEREDE TIL LANDSFORENINGEN

Følgende er kandidater som delegerede til Bifrosts generalforsamling:
•
•
•
•

Karsten Rasmussen
Yvonne Hagbard

Daniel Kansberg

Nicolaj Jensen

Valgt er Daniel Kansberg og Yvonne Hagbard.

12: EVENTUELT

Følgende er punkterne under eventuelt.

DISKUSSION OMKRING HVOR MAN MÅ DRIKKE ØL

Bo fremhæver, at han gerne vil have, at der måtte drikkes øl andre steder end battlelokalet.

UNDERSKREVET

Uffe V. Jensen
Formand

Kåre Murmann Kjær
Referent

Mikkel Rode
Dirigent
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN

Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes og at deltagerne holder sig til emnet der er
til debat. Desuden kan dirigenten udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke
overholdes.
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.
Taletiden for hver enkel debat er tre (3) minutter for førstegangsindlæg og to (2) minutter for videre
indlæg. Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid, dog er den altid minimum et (1) minut i alle
debatter og opstillinger.
Stemmeoptællerne har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning.
I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der først om der kan findes flertal om det mest
yderliggående dernæst det næst-mest yderliggående indtil alle forslag er faldet eller et forslag er
vedtaget. Det er dirigenten der bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er.
Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringer 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.
Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og
disse skal alle være dirigente i hænde inden budgettet skal godkendes. Ethvert forslag behøver kun at
beskrive de punkter i budgettet det berører, og hvor meget de justeres og eventuelt med
kommentarer omkring hvilke ændringer beløbsjusteringer tiltænkes at medføre. Såfremt to forslag
berører de samme punkter 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.
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. Man behøver ikke at tælle samtlige stemmer inden hver optælling, det er op til
stemmeudvalget at vurdere om det er nødvendigt. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt.
Opstilling til personvalg kan ske inden afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes. Det er
muligt at stille op til tillidsposter in absentia.
Det er muligt, under valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kun at stille op til en post som
suppleant.
Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”.
Mistillid kan stilles til dirigenten, formanden, kassereren eller enkelte bestyrelsesmedlemmer. Stilles
mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet. Derefter taler stiller og modtager (i
nævnte rækkefølge) i tre minutter. Herefter kan generalforsamlingen stille spørgsmål til begge.
Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke
finde sted.
Rygning, alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner samme sted skal være indstillet til
lydløs.
Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes
generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling indenfor en
måned.
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BILAG B: BERETNINGER

FORMANDENS BERETNING
Uffe V. Jensen

2010 er gået og det med bravour. Sjældent er vi kommet så godt ud af et år, både mht. økonomi, aktivitet og
visioner om fremtiden.
Vi har øget medlemstallet med næsten 20% hvilket især skyldes arbejdet med at få juniorspillerne til Sidste
Søndag til at melde sige ind, men også Warhammer 40K trækker masser af nye medlemmer ligesom det er
ganske tydeligt at der igen er ved at være masser af pen & paper rollespil i lokalerne.
Det er rigtig lækkert at se at alle grene af foreningen løfter i flok og at det har en smittende effekt at der
kommer flere medlemmer til.

Regnskabet for 2009 var en smule dyster med et større underskud end budgetteret og det har medført en
strammere økonomisk styring og en villighed fra alle udvalg om at spænde livremmen og sparer hvor det har
været muligt. Det har resulteret i et aldeles glimrende regnskab som selvfølgelig kommer foreningen til gode i
de kommende år. Besparelserne + de øgede indtægter gør at vi nu er lidt længere fremme end planlagt i
forhold til vore planer med en bebyggelse i Lundby Krat, og påtænker at udskifte vore vinduer næste år.
De største positive ting er at Sidste Søndag har oplevet en pæn stigning i deltager antal, og medlemmer,
hvilket er helt og aldeles fantastisk da det jo ikke er en hemmelighed at megen af vores indtægt (og overskud)
kommer i forbindelse med Sidste Søndag.
Sommerlejren var også en kæmpe succes og oplevede det største deltager antal nogensinde, hvilket var til
stor glæde for alle deltagere, idet at jo flere, jo sjovere er ganske sigende.

Rollespil, figurspil og magic har oplevet et sandt boom i år og bevirker at der nu flere gange ugentligt er fyldt
i lokalerne. Især er det rart at se at en hel del nye ungdomshold er startet og ser ud til snart at være
selvkørende. Måske der er håb for rollespil i fremtiden.
40K køre på alle tangenter og der er som regel altid fyldt i Battle om torsdagen, og lad os så håbe at de andre
former for figurspil også finder sig til rette igen.

Magic er blevet afholdt sådan ca. en gang i kvartallet med en ca. 20 – 30 deltagere, både medlemmer og ikke
medlemmer. Det har været gode arrangementer der har vist at TRoA har faciliteter til afholdelse af sådanne
turneringer og at der er en interesse for aktiviteten.

Cafeen nyder især godt at den øgede aktivitet i lokalerne og da der samtidigt er blevet ryddet godt og grundigt
op i udvalget, og en bedre styring på genopfyldninger har bevirket at cafeen giver et rigtig fornuftigt
overskud.
Der er selvfølgelig også et par sorte minder for 2010, idet at vi for første gang aflyste et Sommerscenarie, en
Con, en Sidste Søndag spilgang og Nytårsfesten. Det har været beklageligt, sørgeligt og ikke mindst til gene
for nogle af vore medlemmer. Det har selvfølgelig også kostet nogle penge, men gennemførelsen ville have
været endnu mere kostbar og det viser trods alt en ansvarlighed at aflyse ting man ellers personligt brænder
for.

Desværre gør de at året 2010 nok bliver husket som det store aflysningsår til trods for alt det gode der er sket,
men sådan er det jo.
Bestyrelsen har haft det mest rolige år længe og på samme tid et at de mest hektiske. Den daglige drift og
administration bliver nu varetaget af sekretæren og det har aldrig fungeret bedre mht. opdatering af
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medlemsdatabasen og bogføring af regnskabet. Aflønning af en sekretær har gjort livet meget lettere for
bestyrelsen og dens virke.

Til gengæld har der været tid og overskud til at overveje nye muligheder og sætte foreningens ambitioner i
vejret.

Vi har udvidet med en kampagne i Hjørring og har overtaget samarbejdet med kommunen med henblik på at
udvikle Tornby Klitplantage til Live område. Det er på sigt planen at området skal kunne være tilrådig for et
sommerscenarie med had der tilhøre af faciliteter. Claus Gajhede har tidligere stået for kampagnen i området
og forbliver som ansvarlig for udvalget Styx og den daglige kommunikation med Hjørring kommune, men det
kan man læse meget mere om i oplægget der medfølger indkaldelsen.
Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at fremtidssikre foreningen mht. lokaler, idet at vi er ved at
udarbejde en plan for overtagelse af bygningen, men det er indtil videre en plan for fremtiden.

Til sidst vil jeg blot sige tak til alle de mange der har bidraget til det gode resultat og den gode stemning der
er i og omkring foreningen.

Det har været en fornøjelse at være en del at bestyrelse det forgangne år og jeg håber at kunne fortsætte mit
virke det kommende år.

BLOOD BOWL
Uffe V. Jensen

Bloodbowl startede rigtig godt, men gik desværre i stå grundet manglende tid fra især arrangørerne, men
også fra spillerne selv.

Derfor blev der kun afholdt en sæson det forgangne år, men der forsøges igen i 2011, forhåbentligt med mere
stabil tilslutning.Desværre viser det sig at alle klubbens spilleplader er borte så der skal investeres i nogle nye
plader hvis der skal laves liga igen.
Udvalget ønsker blot at der afsættes penge til drift af hjemmesiden der er nødvendig for at køre ligaen, nye
plader og muligvis lidt penge til en evt. pokal såfremt at ligaen viser sig stabil.

CAFEUDVALGET
Karsten Rasmussen

Året sidste halvår af 2009 og 2010 har været præget af, at man fra Café-udvalget side har søgt, at holde
varelageret nede, samtidig med, at man har forsøgt, at imødekomme ønsker fra foreningens medlemmer om
indholdet af udvalget i Caféens udbud. Det hele med det formål, igen, at gøre Caféens drift rentabel, og sikre,
at vi har en Café i TRoA, der kan bære sig selv med hensyn til indkøb og øvrige udgifter.
Ligeledes har man søgt, at holde sortimentet i en skala, der modsvarer det behov, som foreningen på
indeværende tidspunkt har for udbud af varer.

Et tiltag har været, at man udover terninger, nu også sælger Magic-kort i Caféen, i et samarbejde, der pågår
mellem Dragons Lair Aalborg, og Rollespilsforeningen TRoA. Vi vil i den forbindelse gerne sige TAK til Uffe
V. Jensen, der som bestyrer af Dragons Lair Aalborg, har været yderst positiv overfor ideen, og som løbende
sørger for at forsyne os med tidsvarende produkter i linien, som vi får allerede modtagne produkter afsat. Pt.
kan man i Caféen købe Magic-kort, inkl. Duel-Decks, beskyttelselommer, opbevaringsæsker, og terninger i
forbindelse med dette samarbejde.

Vi har i den forløbne periode kunnet konstatere et mærkbart opsving i Caféens omsætning, og en deraf større
indtægt i forbindelse med Caféens salg.
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Desuden har vi søgt, at få en mere konstant åbning af Caféen fordelt på ugens dage med tesen om, at jo mere
vi har mulighed for at holde åbent, jo større sandsynlighed er der også for, at foreningens medlemmer
benytter sig af Caféens tilbud og udvalg af chips, slik og sodavand, frem for, at lægge pengene andre steder.
Idet penge, der lægges i foreningen, bliver os alle tilgav i form af flere aktiviteter, større sortiment i Caféen
o.l..

En mere præcis liste over forbrug i forbindelse med foreningens aktiviteter er ligeledes blevet etableret,
således, at man i regnskabet kan se, hvis der er ”taget” (bevilget) drikkevarer eller lignende i forbindelse med
møder, rengøring eller andre aktiviteter, der jo ellers vil figurere, som svind i forbindelse med årets drift.
Dette er noget vi arbejder på, bliver håndhævet punktligt, således, at vi kan få et mere retvisende billede af,
hvor meget svind, vi reelt har i foreningens varelager i Caféen.
Vi har i løbet af 2010 haft ganske få tilfælde af varer, der er blevet for gamle, nogle enkelte kasser med
sodavand, poser med chips, og så årets svipser, da undertegnede bestilte dobbelt op på Rittersport i
forbindelse med årets sommerlejr, hvor vi desværre brændte inde med et lager, der kostede foreningen tæt
på 800,- til 1.000,- i chokolade, der blev for gammelt.

Planer for året 2011 ligger primært i, at vi gerne vil opnå en mere jævn og ensartet drift i Caféen, hvor der
åbnes mere regelmæssigt end hidtil, idet jo mere vi holder Caféen åben, jo, større muligheder er der for salg.
En anden ting ligger i, at vi igennem mange år, har set den nuværende indretning af Caféen. Den trænger til
et pift, og en af arbejdsopgaverne i Caféudvalget i år ligger i en opfriskning af lokalet, samt en revurdering af
indretningen til en mere tidssvarende indretning. Således, at vi ved udgangen af 2011 kan have en
nyrenoveret Café med en mere indbydende ramme end hidtil.

FESTUDVALGET
Bo Karlsen

2010 var året hvor det nye festudvalg selv planlagde og udførte TRoA’s fester. Dette indebar også ændringer i
og med at snefald festen blev fjernet fra programmet til fordel for Forårsfest og Oktoberfest. Det er vores
indtryk at vi i året har oplevet en stor fremgang i deltagerantallet, og at den nye stil for festerne har faldet i
god jord.
I år har vi i alt holdt seks fester (Fastelavnsfest, forårsfest, sommerfest, oktoberfest, halloweenfest og
julefrokosten), hvoraf kun nytårsfesten blev aflyst.

I år fulgte regnskabet ikke det budget det var bestemt til, dette skyldes bl.a. oktoberfesten gav et stort
underskud vi ikke havde forventet. Yderligere havde vi i vores budget ikke medregnet penge til pr. Vi har
derfor for året 2011 valgt at sigte efter et moderat overskud, som bygger på erfaringerne fra 2010.

Visionen for festudvalget er at blive ved med at lave fester som følger standarden for hvad der er set i 2010 (
temafester, ordentlig udpyntning, flotte plakater, og aftenens drinks ), men som samtidig holder en sund
økonomi. I sammenhæng med denne vision, kunne vi sagtens bruge flere hænder, så hvis du ønsker at
bidrage til TRoA’s fremtidige fester så kontakt endelig os.

FRAKTION BRÆTSPIL
Uffe V. Jensen

Der er blevet købt brætspil ind i vanlig stil for ca. 5000,- kr. Der har været mulighed for hele foreningen at
komme med ønsker og input gennem debat på forum, hvorefter udvalget så har købt ind.

I takt med at Aktiv Tirsdag er blevet mere rollespil end brætspil er frekvensen at benyttelse dalet en del, men
det er stadig udvalgets opfattelse at spillene bruges hyppigt, dog bør der nok arbejdes mere målrettet mod at
få oplært flere til at lære flere spil.
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Udvalget har ingen specielle ønsker udover at få mulighed for at investere i nye reoler til spillene så de bedre
kan holde det det slid de udsættes for, samt at kunne udvide med nogle ekstra spil og udvidelser igen i år.
Vi håber at få tid og lejlighed til at afholde brætspilscafeer med en månedlig frekvens.

IT-UDVALGET
Kåre Murmann Kjær

En kort introduktion – jeg skal forsøge at holde det kortere end sidste år.

TRoA har et IT-udvalg. Udvalget består af en person – undertegnede – og står for al vedligehold, opdatering,
og udvikling af hjemmesider, maillister, galleri, fora og lignende i TRoA regi. Det er i skrivende stund
omkring en håndfuld aktive sider med alt hvad dertil hører. De store trafikslugere er troa.dk (og tilhørende
underdomæner) og krigslive.dk.
Sidste år var vores største større opgave flytning af webhotel. Af tekniske årsager fik vi det ikke løst, men de
problemer er nu heldigvis løst (i starten af december 2010), så vi burde kunne få det gjort i det nye år. Det
burde give lidt hastighedsforbedring men frem for alt spare os for nogle penge.
En anden påtrængende opgave var flytningen af TRoAs forum. Den gamle installation var modificeret
kraftigt og var installeret af den forrige webmaster, så det var grænsende til umuligt at opdatere. Nu er den
nye version installeret som udvalget selv har installeret og vedligeholder, og det er lettere at lave
opdateringer i fremtiden.

Derudover har vi ikke lavet så mange nye tiltage. Hjemmesiden for Udskud, TRoA-con og – under
udarbejdelse i skrivende stund hvor vi stadig mangler et par småting– xenoglossia er produkter af i år og der
er et par hjemmesideprojekter mere på trapperne til det kommende år. De fleste ressourcer er dog gået til
vedligehold af de eksisterende sider og at holde systemerne opdatere og funktionelle.

Så vil jeg afslutningsvis gentage min opfordring fra sidste år. IT-udvalget kan levere en masse services til dig
som arrangør i TRoA, og vi tror at der er for få folk som er klar over dette. Vi kan oprette hjemmesider
og/eller fora og hjælpe med simpelt design hvis du har et projekt i TRoA regi der har brug for det. Vi kan også
oprette og vedligeholde maillister. Vi kan også hjælpe med andre web-relaterede ting, hvis du har brug for
det i forbindelse med et TRoA-projekt du har gang i. Skriv og spørg hvis du har noget der ikke står på denne
liste. Vi er kun en mail væk – og vi vil svært gerne hjælpe: webmaster@troa.dk.

LAN-UDVALGET
Bo Karlsen

Udvalget startede som en lille indebrændt hobby i mig selv der skulle prøves igen, men jeg er åbenbart ikke
ene om at synes det er fedt bare en gang i mellem og spille lidt en weekend igennem, der har i hvert fald i år
været rigtig stor opbakning omkring arrangementerne. Der blev desværre kun arrangeret 2 i år hvilket
skyldes mit studie og for sen bookning af lokalerne. Planen for 2011 er 3 – 4 stk. Da vi ikke rigtig har de store
udgifter, vil jeg tro vi har generet et lille overskud hvilket vi håber på snart og kunne få lov til og bruge på lidt
udstyr så vi ikke skal ud og låne flere steder i byen.

Udvalget er meget lille, men skulle nogen have lyst til og give en hånd med eller blot og arrangere Lan i TRoA
så sig endelig til, min egen tid er blot ikke til og lave flere arrangementer.
Ideen med budgettet er at vi bruger det vi har tjent de sidst 2 år plus det vi forhåbentlig kommer til og tjene i
år på udstyr der gør klubben kan lave en netværk for 30 mennesker. Næste indkøb hvis dette bliver en
realitet vil blive strømkabler så vi heller ikke forlanger folk har det med. Dette koster dog 1000 – 1500 kr.
ekstra hvilket jeg ikke kan forsvare og købe for pt.
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REDAKTIONSUDVALGET
Per Frederiksen

Vi har i året, der er gået, gjort os en del erfaringer.

Vi har endnu en gang erfaret, at der er mange, der udtrykker en lyst til at skrive for bladet, men realiteten er,
at det desværre stadig er svært at finde faste- eller freelance skribenter. Men rigtig mange har alligevel fundet
tid til at skrive en artikel eller to, ja nogen har endda leveret en håndfuld eller mere, og det er vi selvfølgelig
meget taknemmelige over. Så tak til alle jer.
2010 var også året, hvor vi måtte indse, at frivilligt arbejde i en forening og betalt arbejde i den virkelige
verden nogen gange kan støde lidt sammen og skabe problemer. Således har visse deadlines været svære at
overholde, når skribenter har haft eksamen, eller redaktionsmedlemmer er startet på nye, udfordrende jobs.
Som følge heraf, er redaktionen også blevet trimmet, så den kun indeholder folk, der rent faktisk bidrager til
redaktionsarbejdet. De, der ikke længere er i redaktionen kan nemlig i samme omfang bidrage som de gjorde
før med artikler, kontakter, input osv., uden at skulle bebyrdes med at dukke op til mødes og planlægge
blade.

Vi har desværre mistet to layouters til andre jobs i den virkelige verden. Begge har lagt et stort arbejde i
bladet, og i skal begge have tak for det. Den virkelige verden har også arbejdet mod os på mange andre
områder. En del af aktiviteterne hen over sommeren blev aflyst, så vi har haft mindre at skrive om. Ikke desto
mindre er det blevet til de 4 planlagte numre for dette år, og det er også planen for 2011, at bladet udkommer
kvartalsvis. Der bliver selvfølgelig nogle udfordringer med at finde en ny layouter, og vi skal blive ved med at
være gode til at opdrive skribenter.

Vi har i det forgangne år holdt os, så vidt jeg er orienteret, indenfor budgettet, og bladene er udkommet jævnt
fordelt hen over året. Det er mit indtryk, at Xenoglossia-udvalget har haft et år med udfordringer, men også
med succes.

SIDSTE SØNDAG UDVALGET
Steffen Kanstrup

REGNSKAB

Se bilag for fuldt regnskab. Det er igen i år lykkedes os at lave et pænt overskud, til trods for at forventninger
var sat ned og at vi måtte aflyse november spilgangen. Noget af dette overskud skyldes til dels de flotte
deltager antal til vores døgnscenarie. Dette har ligeledes gjort, at vi har lavet et par store investeringer, som vi
håber, bliver med til at kunne gavne spillet.

ARRANGØRER

Vi har i 2010 fået to nye arrangører Martin Wickmann Andersen og Martin Klit Uggerly. Derudover har
Steffen overtaget posten som hovedarrangør, da Yvonne har valgt at stoppe i udvalget, efter 2½ år som
hovedarrangør. Så pt. er arrangørgruppen på 7 medlemmer. Vi har ligeledes to nye aspiranter i kikkerten,
som vi håber sluttes sig til os først på året 2011.

ÅRET DER GIK

En af de meget positive ting i år, har været at tallet for spillere der er medlemmer, er steget en smule siden
sidste år. Gennemsnittet ligger nu på ca. 80 spillende medlemmer pr. gang. Hvilket er en forbedring med 30
spiller, fra sidste år som lå på ca. 50 medlemmer pr. gang. Selve spillerantallet er dog ikke ændret, vi ligger
på et gennemsnit på 197 pr. gang (Som dog ville have været højere hvis ikke det var for den aflyste november
spilgang).
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En stor succes i år 2010 var vores døgnscenarie, som trak endnu flere til end første år. 235 spiller var forbi til
en rigtig begivenhedsrig weekend, og vi vil gerne sige tak til alle der støttede op, både deltagere og hjælpere.

Vi har ligeledes deltaget i kulturnat 2010 i samarbejde med ungdomsudvalget og Karolinelund. Vi lavede live
inde i Karolinelund, hvor folk kunne komme udefra og deltage. Det var en rigtig skæg aften, med stor
deltagelse fra både medlemmer og sidste søndag deltager. Desværre kom der ikke så mange deltagere udefra,
men det var alligevel yderst vellykket event. Deltagelsen fra vores side medvirkede til at vi fik (fra
Karolinelund) tilføjet props til vores lager, såsom ork masker, sminke og tænder.

ÅRET DER GIK I NEBELHEIM

Da året gik i gang var byen blevet overtaget af vampyren Soth von Carstein. Denne havde Nebelheim i et
jerngreb. Over de næste måneder kæmpede en lille gruppe oprører mod overmagten og trods store tab
lykkedes det ved hjælp af Sigmar kirkens artefakter at overvinde von Carstein og dennes tjenere. På trods af
sejren er mange af byens prominente borgere søgt væk fra byen, heldigvis er mange nye folk kommet til
området for at genopbygge byen. Endda nye lensherrer har slået sig ned i området. Med sommerens
ankomst kom også orkerne, disse plagede Nebelheim frem til den pludselige vinter der afskar byen fra
omverdenen. Hvad der venter Nebelheim i fremtiden vil kun tiden vise.

VISION FOR 2011

Vores vision for 2011 er at fortsætte vores arbejde med hvervning af medlemmer til foreningen samt udbrede
kendskabet til Sidste Søndag. Dette skal gøres ved en målrettet PR kampagne på skolerne samt et opsøgende
arbejde i medierne. Derudover arbejdes der fortsat på bygningen i området, hvor der er positive
tilkendegivelser fra kommunen om øget samarbejde omkring dette projekt.
Derudover vil vi igen afholde et døgnscenarie, hvilket nu er blevet en fast tradition og er yderst populært
blandt vores spillere.

NYE TILTAG

Årets nye tiltag bliver en Sidste Søndag Hotline med køb af en telefon som gør det muligt at komme i kontakt
med arrangørerne og få svar på kritiske spørgsmål..
Desuden sker der en fortsat udbygning af vores kostumer til Npc’er, hvilket vil bidrage positivt til
kampagnen.

Vi vil også fortsat arbejde på arrangere junior forenings ture til andre kampagner (muligvis scenarier) for at
få et større fællesskab og udvide vores spilleres horisont og kendskab til scenarier..
Der arbejdes fortsat på muligheden for en online karakter database. Vi håber at det lykkedes, men det
kræver (som alt frivilligt arbejde) at de involverede har tid og mulighed for at fortsætte arbejdet.
Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år og vi ser frem til 2011 med forhåbning og glæde.

TABLETOP UDVALGET
Morten Baagøe

Det har været et godt år i table top regi med en masse nye medlemmer og dejligt meget aktivitet. Hvilket er
en rar udvikling, i forhold til den udvikling der har været for et par år siden.

Da der på trods af indkøb af nyt terræn ikke rigtig er blevet lavet noget, se vi os nok nødsaget til at investere i
færdig lavet terræn, frem for at lave det selv.

Men vi ser frem til 2011 som starter godt med både en ny kampagne om torsdagen samt en turnering til troacon, om end en lille en af slagsen.
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UNGDOMSUDVALGET
Yvonne Hagbard

År 2010, har været et meget godt år for ungdomsudvalget, der har været masser af aktiviteter. Vi har dog
måtte sige farvel til Cecillie, til gengæld har vi fået ET(Emil) og Splint(Charlotte) med hvilket vi er meget
glade for.

Vi har i årets løb afholdt både fester og filmaftner, som har været en stor succes, i sær halloweenfesten. Vi vil
meget gerne sige tak til alle dem som har hjulpet med til fester og andet.
Vi har gennem året fået 3 faste bordrollespils hold, og kun et af den sidder med voksen gm. Ligeledes er der
startet et hold op lige inden jul. Så der er fuld i alle rummene på gangen. Til gengæld har vi ikke så mange
unge oppe i battle, men det har vi planer om at lave om på.

Gennem det sidste år er aktiv tirsdag efterhånden blevet en generel hygge aften i klubben, der er flere ældre
medlemmer der er begyndt at dukke op. Det er vi glade for, da det er til gavn for de unge, det er sundt for
dem at omgås de ældre/”gamle” medlemmer.
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGET

BUDGET 2011 OG REGNSKAB 2010
Budget 2011

Regnskab 2010

Budget 2010

Regnskab 2009

Budget 2009

Kontingentindtægter
Kontingent Junior (420 kr/år)

55.000,00

52.140,00

48.750,00

62.320,00

25.000,00

Kontingent Senior (840 kr/år)

100.000,00

90.290,00

85.800,00

33.255,00

75.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.100,00

4.000,00

158.000,00

145.430,00

137.550,00

97.675,00

104.000,00

-192.000,00
-13.000,00

-189.608,64
-10.938,11

-193.000,00
-12.000,00

-183.295,01
-9.057,71

-185.000,00
-12.000,00

Kontingent TRoAs Venner
(200 kr/år)
Kontingenter i alt

Lokaleudgifter
Husleje
Skat, renovation, afgifter
Forsikring

-10.000,00

-8.618,50

-14.000,00

-12.193,25

-14.000,00

-5.000,00

-1.784,75

-10.000,00

-24.596,28

-20.000,00

El

-15.000,00

-12.759,40

-17.000,00

-18.515,62

-12.000,00

Varme

-18.400,00

-18.400,00

-18.400,00

-9.072,11

-17.000,00

-8.000,00

-8.265,81

-6.000,00

-8.470,79

-5.000,00

-261.400,00

-250.375,21

-270.400,00

-265.200,77

-265.000,00

193.000,00

200.729,00

199.000,00

177.972,00

200.000,00

-15.000,00

0,00

-900,65

0,00

-456,60

0,00

Vedligeholdelse

Rengøring
Lokaleudgifter før støtte
Lokalestøtte
Hensættelser

1

Andre ikke tilskudsberett. Udg.
Ikke tilskudsberett. nyanskaffelser

-1.000,00
2

Lokaleudgifter i alt

0,00

-40.000,00

-5.231,40

-15.000,00

-18.078,48

-25.000,00

-109.400,00

-70.778,26

-86.400,00

-105.763,85

-90.000,00

50.000,00

44.677,00

50.000,00

50.580,00

45.000,00

8.000,00

8.444,91

5.000,00

19.433,25

5.000,00

0,00

0,00

0,00

53.121,91

55.000,00

70.013,25

50.000,00

Tilskud og støtte
Aktivitetstilskud
Andre tilskud
Fordeling af tilskud

0,00

Tilskud og støtte i alt

58.000,00

Cafe
Varesalg cafe
Vareforbrug cafe
Cafe i alt

160.000,00

160.660,39

150.000,00

148.046,05

100.000,00

-140.000,00

-129.091,75

-145.000,00

-140.533,32

-95.000,00

20.000,00

31.568,64

5.000,00

7.512,73

5.000,00

Administration
Telefon 98 17 02 00

-2.000,00

-3.815,46

-3.000,00

-3.019,65

-3.000,00

Porto

-5.000,00

-5.812,75

-4.000,00

-4.812,75

-4.000,00

Kontorartikler

-4.000,00

-4.259,56

-3.000,00

-5.008,30

-3.000,00

Reklame og PR Pulje

-6.000,00

-3.743,50

-3.000,00

-124,55

-18.000,00

Regnskab mm.

-2.000,00

-1.440,00

-2.000,00

-1.771,25

-4.000,00

PBS-administration

-3.000,00

-2.625,77

-4.000,00

-3.442,73

-4.000,00

Kopimaskine

-4.000,00

-3.105,00

-1.000,00

71,00

-4.000,00

1.600,00

1.625,00

2.000,00

1.775,00

2.000,00

Klubskabe
Landsforeningen Kontingent mm.

-4.000,00

-3.822,50

-5.000,00

-5.097,00

-1.000,00

-20.000,00

-4.568,00

-10.000,00

-168,00

-5.000,00

-14.000,00

-12.977,76

-13.000,00

-12.119,63

-10.000,00

-14.000,00

-3.515,47

-4.000,00

-8.650,10

-13.000,00

Øvrige udgifter

-4.000,00

-1.630,51

-4.000,00

-18.264,55

-4.000,00

Dankortautomat

-4.000,00

-3.497,54

-4.000,00

0,00

0,00

Nyanskaffelser klub

3

Internetforbindelse og hjemmeside
Bestyrelsens aktiviteter

4
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Frikontingenter

5

Kassedifference
Administration i alt

-2.520,00

-8.640,00

-7.000,00

-3.780,00

0,00

216,00

0,00

-4.798,50

0,00
0,00

-86.920,00

-61.612,82

-65.000,00

-69.211,01

-71.000,00

Rollespilskonsulent
Løn rollespilskonsulent
Løn - Projekter (formålsparagraf)

6

Pulje

0,00

0,00

-20.000,00

-5.000,00

0,00

0,00
0,00

Matrialeudgifter Skoler/DUS/Andre

6

-5.000,00

Skoler/DUS/Andre

6

25.000,00

Rollespilskonsulent i alt

0,00
-2.430,00

-5.000,00

-1.472,75

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

0,00

-5.000,00

-3.902,75

7.000,00

Løn administrativ medarbedjer

-40.000,00

-38.880,00

-40.000,00

-35.640,00

-40.000,00

Administrativ medarbejder i alt

-40.000,00

-38.880,00

-40.000,00

-35.640,00

-40.000,00

Lønadministration

-2.500,00

-2.030,63

-3.000,00

-3.073,15

-3.000,00

Lønadministration i alt

-2.500,00

-2.030,63

-3.000,00

-3.073,15

-3.000,00

Rente indtægter

0,00

181,10

3.000,00

3.152,61

4.000,00

Rente udgifter

0,00

0,00

0,00

-10,36

0,00

-1.500,00

-1.000,00

-1.500,00

-814,00

-1.500,00

Administrativ medarbejder

Lønadministration

Financielle udgifter
Diverse Gebyrer
Afskrivning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

-818,90

1.500,00

2.328,25

2.500,00

-14.000,00

-18.652,53

-17.000,00

-5.682,39

0,00

-4.000,00

-2.767,49

-1.000,00

-2.502,40

-5.000,00

Festudvalg overskud

8.000,00

6.156,91

18.000,00

18.720,21

15.000,00

Festudvalg nyanskaffelser

3.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

Styx Kampagnen (Tornby
Plantage)
Tornby Plantage Projektet Indtægt

1.000,00

0,00

0,00

n/a

n/a

0,00

Financielle udgifter i alt

Aktiviteter
Xenoglossia (Klubblad)
Ungdomsudvalg

Tornby Plantage Projektet Udgift

125.000,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

Sidste Søndag

7

23.500,00

41.623,90

30.000,00

32.911,98

60.000,00

Nyanskaffelser Sidste Søndag

7

-10.500,00

-24.508,65

-13.000,00

0,00

-30.000,00

Brætspil

-4.000,00

-4.726,00

-4.000,00

-4.911,00

-5.000,00

Table-Top

-3.500,00

-1.117,00

-4.000,00

-2.000,90

-2.000,00

-1.500,00

-930,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

Blood Bowl

-1.500,00

Hardball

-1.000,00

Live-huse/telte
(reparation+nye+leje)
Andre aktiviteter

500,00
8

Aktiviteter i alt
Overskud fællesudgifter

-249,00

1.000,00

2.781,50

-500,00

565,00

-5.000,00

-7.500,00

-1.458,36

2.000,00

36.170,50

27.000,00

680,00

54.541,58

4.650,00

-3.891,03

-5.500,00

Arrangementer
Kulturnat Indtægt

9

0,00

9.006,20

0,00

0,00

0,00

Kulturnat udgift

9

0,00

-8.794,20

0,00

0,00

-2.000,00

Sommerscenarie indtægter

#

0,00

42.400,00

130.000,00

106.034,00

145.000,00

Sommerscenarie udgifter

#

0,00

-44.498,38

-130.000,00

-127.243,78

-158.000,00

0,00

0,00

0,00

233.407,50

120.000,00

Krigslive indtægter
Krigslive udgifter
Sommerlejr indtægter

#

0,00

0,00

0,00

-223.029,40

-120.000,00

34.000,00

39.305,00

24.000,00

23.766,87

24.000,00
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Sommerlejr udgifter

-30.000,00

-31.244,13

-22.000,00

-22.790,17

Junior sommerscenarie indtægt

#

0,00

0,00

0,00

9.387,00

-22.000,00
72.000,00

Junior sommerscenarie udgifter

0,00

0,00

0,00

-9.438,60

-65.000,00
n/a

TRoA Con Indtægter

#

38.000,00

350,00

n/a

n/a

TRoA Con Udgift

#

-36.000,00

-1.413,03

n/a

n/a

n/a

6.000,00

5.111,46

2.000,00

-9.906,58

-6.000,00

Arrangementer i alt

Ekstraordinære indtægt/udgift
Forsikringspenge

0,00

0,00

0,00

0,00

Øvrige (DUF, Afskrivning, oa)

0,00

13.610,00

0,00

-5.026,18

0,00

Ekstraordinære indtægter i alt

0,00

13.610,00

0,00

-5.026,18

0,00

-20.000,00

-20.000,00

0,00

0,00

-3.320,00

53.263,04

6.650,00

-18.823,79

Henlæggelser

#

Overskud Foreningen TRoA i alt

NOTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-11.500,00

Regnskab: 15000 henlægges til tilbagebetaling af for meget lokalestøtte
Budget: 30.000 kr. til nye vinduer og 10.000 kr. til Køkken
Budget: 20.000 kr. 2 stk. Stationær til kontor + Ny projektor
Budget: Belønning af aktive frivillige med weekend i sommerhus
Regnskab+Budget: Æresmedlemmer
Budget: 25.000 kr. fra Hjerteblod, brugt igen på Hjerteblod
Sidste Søndag: Samlet resultat på 17115,25 mod et samlet budget på 17000,Brugerbetaling Eksterne deltagere til Magic arrangementer/Workshops mm.
Kulturnat: Samlet overskud for deltagelse på 212,Sommerscenariet Udskud: Aflyst - Underskud på 2098,38
Sommerlejr: Overskud på 8060,87 - Der er et udestående med en ødelagt vask der ikke er afklaret endnu
TRoA-Con 2010 (Stealth-Con) = Underskud på 1063,03 kr (Skole der ikke kunne afbestilles)
Regnskab+Budget : 2 x 20.000 kr. henlagt til hytte i Lundbykrat

STATUSOPGØRELSE 2010

Kontobetegnelse

Regnskab 2010 Regnskab 2009

Aktiver
Medlemskonti
Likvid beholdning
Varelager Cafe
Varelanger Bar
Depositum Husleje
Tilgodehavende NETS
Andre tilgodehavender

Aktiver i alt

-4.485,00

-10.670,00

132.446,21

132.446,21

25.753,00
13.273,08
68.845,55
2.718,00
0,00

18.529,72
7.984,64
66.417,82
0,00
11.372,00

306.920,39

226.080,39

155.207,45
53.263,04
208.470,49

179.061,34
-23.853,89
155.207,45

Passiver
Egenkapital Primo
Årets resultal
Egenkapital i alt
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Kontobetegnelse

Gæld
Depositum Nøgler
Kreditorer (Leverandører mm)
Øvrige skydlige omkostninger
Gæld i alt
Skyldig A-skat mm.
Henlæggelser
Reparation af Livehuse
Containerkøb
Sidste Søndag Toilet + Hytte
Borde og stole i klubbens
lokaler
Henlæggelser i alt

Passiver i alt

REVISORPÅTEGNING

Nedenstående er en kopi af revisorpåtegningen.
INDSÆT REVISORPÅTEGNING HER!

Regnskab 2010 Regnskab 2009

15.000,00
-3.512,24
15.000,00
26.487,76

12.875,00
6.766,80
0,00
19.641,80

1.962,14

1.231,14

15.000,00
0,00
55.000,00
0,00

15.000,00
10.000,00
25.000,00

70.000,00

50.000,00

306.920,39

226.080,39
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BILAG D: FORSLAG

KONTINGENT

Forslag til kontingentændringer.

FORSLAG 1.A

Forslag: Nuværende kontingent.
Motivation: Ingen særlig

Forslagsstiller: Bestyrelsen

BUDGETÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG 2.A

Forslag: Der bruges 17.000 af overskuddet fra 2010 på indkøb af telt.

Motivation: Niels Christian: Jeg synes TRoA skal bruge noget af sidste års overskud på at udvide telt
parken og mener der er et behov for et stort middelalder telt, det vil give kapaciteten af et kro telt eller et
stort fest telt. Past

Tent er der vores andre middelalder telte (ikke "spejder" teltene) også kommer fra, et firma med gode telte og
et godt renome. Jeg har snakket noget med Steffen Kanstrup under mine
telt-forespørgelser, da jeg regner med at Sidste Søndags behov for telt vejer noget tungere på skålen end
mine/den gruppe jeg repræsenterer.

Sidste Søndag: Vi ser det som et udemærket forslag til at udvide vores teltpark, især da vi i Sidste Søndag har
snakket om noget lignede i at investere i et stort telt til fremtidige dægnscenarier og lignende. Der er også
gode muligheder i et sådan telt til fremtidige større scenarier, både i Troa regi og fra andre foreninger. Det
passer især med vores intentioner om at arrangere ture til junior scenarier hvor det vil være en fordel at have
alle ungerne samlet i et telt.
Alt i alt støtter udvalget op om forslaget.

Forslagstiller: Niels Christian Trude Christensen

FORSLAG 3.A

Forslag: Under ”ikke tilskudsberettigede nyanskaffelser” for 2011 rettes der så i stedet for og bruge de
30.000 kr. på vinduer på 1.sal bruges pengene i stedet på følgende:

Battle: maling, nye hyller, nyt sterie anlæg (sound) ,evt. afslibning af gulve, ny ruder ved sofa, trækning af
permanent strøm, nye hylder og lys i bar.
Badeværelse: maling, spartling af loft og væge, små hyller eller lign, nyt spejl.
Motivation: Mangler

Forslagstiller: Bo Karlsen

FORSLAG 3.A
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Forslag: Under ”ikke tilskudsberettigede nyanskaffelser” for 2011 rettes der så i stedet for og bruge de
30.000 kr. på vinduer på 1.sal bruges pengene i stedet på følgende:

Battle: maling, nye hyller, nyt sterie anlæg (sound) ,evt. afslibning af gulve, ny ruder ved sofa, trækning af
permanent strøm, nye hylder og lys i bar.
Badeværelse: maling, spartling af loft og væge, små hyller eller lign, nyt spejl.
Motivation: Mangler

Forslagstiller: Bo Karlsen

FORSLAG 4.A

Forslag: Under ”Bestyrelsens aktiviteter” fjernes de 10.000 kr. til en hyttetur.

Motivation: Der indstilles til at bestyrelsen sætter et beløb på 250 kr. som standart beløb, som hvert udvalg
kan beregne med i deres budget pr. mand til en kommende tur. Det gør det lettere og se hvor meget et udvalg
"koster" og have.
Forslagstiller: Bo Karlsen

FORSLAG 5.A

Forslag: Vareforbruget i cafeen øges med 10.000 kr. til 140.000 kr.

Motivation: Overskuddet sidste år var højere end tidligere, og derfor bør vores budget for næste år ikke
være så højt.
Forslagstiller: Bo Karlsen

FORSLAG 6.A

Forslag: Festudvalg; overskud øges med 3000 til 8000 og nyanskaffelser øges med 3000 til 3000.

Motivation: Mangler.

Forslagstiller: Bo Karlsen.

ØVRIGE FORSLAG

Forslag der ikke kræver vedtægtsændringer.

FORSLAG 7.A

Forslag: Den klub der har kørt kampagnen i Tornby Klitplantage er i 2010 lukket ned og i den forbindelse
har TRoA indledt samarbejde med Claus Gajhede om at drive kampagnen videre som en aktivitet i TRoA.
Kampagnen er lokaliseret i Hjørring hvilket betyder at TRoA nu har aktiviteter i Aalborg og Hjørring.

Motivation: Den primære grund til overtagelse af kampagnen er at der er et rigtig spændende projekt i
gang med udvikling af området Tornby Klitplantage. Man har sammen med Hjørring kommune udarbejdet
et forslag om at udvikle området til rollespil (viking/middelalder) hvilket er godt i gang, men man skal have
en forening i ryggen for at kunne søge penge til projektet, og her kommer TRoA ind i billedet.
Hvad får TRoA så ud af det:
Kortsigtet
•

Flere medlemmer

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

•

En ekstra kampagne til vore medlemmer

Langsigtet
•

Aktør i et storstilet projekt uden sidestykke i Danmark (PR i bl.a. aviser mm)

•

Et veludviklet område til Live (sommerscenarier)

•

Større medlemsbase

Styx kampagnen vil blive en aktivitet på lige fod med bl.a. Sidste Søndag og vil blive kørt af et udvalg valgt af
bestyrelsen fra de personer der har interesse i at arrangere en kampagnen under de forudsætninger Styx har.
Samtidigt betyder det at man deltager på samme præmisser som er gældende for Sidste Søndag, hvilket er at
medlemmer af TRoA deltager gratis og at andre kan deltage fra gang til gang mod betaling.

Tornby-klubben har i forbindelse med et større scenarie, haft et stort underskud, der på nuværende
tidspunkt er nedbragt til ca. 44.000 kr. Overskuddet fra kampagnen i Tornby er blevet brugt til at nedbringe
gælden og betaling af renterne på gælden. Tornby-klubben har optaget banklånet gennem Claus Gejhede.
I forbindelse med overtagelsen af kampagnen indfrier TRoA Tornby-klubbens lån på følgende betingelser
-

Der oprettes et gældsbevis mellem TRoA og Claus Gejhede (personligt hæftelse)

-

Der tilskrives ikke renter til gælden

-

-

-

-

Gælden nedbringes med 1500 kr. pr spilgang.

Dette beløb kan genforhandles mellem Claus Gejhede og TRoAs bestyrelse ud fra bl.a. udviklingen i
kampagnen, antallet af spillere (betalende og TRoA-medlemmer) mm.
Terminerne for forhandlingerne aftales efter generalforsamlingen mellem bestyrelsen og Claus.

Hvis Claus Gejhede stopper som arrangør eller kampagnen af andre grunde stopper, hæfter Claus
Gejhede personligt for en evt. restgæld.

Begrundelse: TRoA kan ikke overtage kampagnen uden af overtage lånet, da det er Tornbyklubben/kampagnen der her optaget lånet, og gennem kampagnen betalt renter og afdrag på lånet. Når
TRoA indfrier lånet, bortfalder renteudgiften for gælden, der har været en væsentlig udgift og forhindring for
yderligere nedbringelse af gælden. TRoA har kapital nok til at indfri lånet og da TRoAs bankkonti p.t. kun
giver 0,125 % p.a. er rentetabet for TRoA minimalt.
I det hovedarrangøren (og primus motor) af kampagnen er Claus Gejhede, opnår TRoA sikkerhed for
gældsposten (den personlige hæftelse) samt at kampagnens forsættelse (og dermed giver TRoA indtægt til
nedbringelse af den indfriede gældspost). For at lette administrationen af aftalen, aftales der et fast beløb pr.
månedlig spilgang som gældsposten nedbringes med. Udgangsbeløbet på de 1500 svarer til det
gennemsnitlige overskud fra de tidligere spilgang.
Forventninger/planer fra TRoAs bestyrelse:
-

Bestyrelsen forventer at kampagnen har ca. 60 spillere ved efterår/udgangen af 2011 fordelt ca.
ligeligt på medlemmer og betalende.

-

Der iværksættes en oplysnings- og PR-kampagne om Styx-kampagnen i Hjørring kommune.

-

At Claus Gejhede i løbet af 2011 får nedsat et Styx-udvalg til at hjælpe med kampagnen.

-

I forbindelse med de første spilgange i TRoA-regi vil Claus blive bistået af b.a. Steffen (Sidste
Søndag) samt evt. andre fra bl.a. TRoAs bestyrelse.
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Hvis forslaget vedtages, vil den første spilgang i TRoA-regi blive lørdag den 20/3 2011.
Forslagstiller: Bestyrelsen

FORSLAG 8.A

Forslag: Der må købes øl fra TRoA’s cafe på alle dage, dog maks. 3 øl pr. mand inden kl 21.

Motivation: For det første kan der sælges kolde øl i stedet for varme øl, da festudvalget slukker køleskabet i
battle efter fester grundet strømregningen. Yderlig vil man kunne drikke en øl under bordrollespil hvilket
flere ønsker.
Forslagstiller: Bo Karlsen
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BILAG E: TROAS VEDTÆGTER

Opdateret d. 6. marts 2010.

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 og
brætspil, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre aktiviteter. Desuden udgiver foreningen et
medlemsblad. Tillige vil foreningen søge at hjælpe medlemmerne til at udvikle deres rollespil. Samtidigt skal
foreningen arbejde for at give børn og unge mulighed for kammeratligt samvær i deres fritid, så
medlemmerne med udgangspunkt i rollespillet styrkes i deres evne og lyst til at deltage i det forpligtende
fællesskab og dermed tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

3. MEDLEMMER

Stk. 1: Som medlem optages enhver, der indbetaler det fastsatte kontingent, og som er villig til at overholde
nærværende vedtægter.

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter i en prøveperiode på 14 dage før medlemskab.
Dette omfatter ikke turneringer.

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: Et medlem, der ikke har betalt sit kontingent inden udløbsdagen betragtes som udmeldt og slettes
som medlem.

Stk. 4: Udmeldelse af foreningen skal ske 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.

5. EKSKLUSION

Stk. 1: Bestyrelsen kan på et hvert bestyrelsesmøde, med en skriftlig begrundelse, ekskludere et medlem fra
foreningen eller et aktivitetsområde, hvis mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor. Forinden bestyrelsen
træffer sin beslutning, skal medlemmet høres.

Stk. 2: Eksklusionen skal meddelses medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste
generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive
refunderet indbetalt kontingent.

6. KOMPETENCE OG STEMMERET

Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen.

Stk. 2: Kun medlemmer med gyldig medlemskvittering har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.
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7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling februar eller marts måned. Dog afholdtes den første og
stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt igennem klubbladet, via email eller ved anden
udsendelse til medlemmerne senest 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen skal minimum fylde en side i
klubbladet og 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 udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

8. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmeudvalg

Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Indkomne forslag

Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af intern revisor og revisorsuppleant

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

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.
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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. Ved valg af kasserer vælges desuden en
kasserer-suppleant.

Stk. 3: Bestyrelsen vælges i 2 runder. Første valgrunde gælder valg af bestyrelse. Anden valgrunde gælder
valg af suppleanter. Valgt til bestyrelsen er de 3 - 5 kandidater, der opnår højest antal stemmer i første
valgrunde. Suppleanterne er de 2, der opnår højest antal stemmer i anden valgrunde.
Stk. 4: Alle vælges for perioden 1/7 – 30/6. Perioden påbegyndes førstkomne lejlighed efter
Generalforsamlingen.

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. Dagsorden for
møderne skal mindst indeholde følgende punkter:
1.

Formalia

2. Meddelelser

3. Forslag

Men derudover fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges under punkt 3 på det
næste bestyrelsesmøde.
Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

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.

13. TEGNINGSRET

Stk. 1: Foreningen tegnes af en af følgende:
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•
•
•

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. FORENINGENS DAGLIGE DRIFT

Stk. 1: Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg, bestående af formanden, næstformanden samt
yderligere et eller to bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2: Forretningsudvalget er berettiget til at handle på klubbens vegne i mindre sager, der ikke tåler
udsættelse, men har i så fald at forelægge sagen til godkendelse for bestyrelsen på førstkommende møde.

Stk. 3: Den daglige drift af foreningens lokaler samt café administreres af forretningsudvalget, hvor det står
dem frit for at udpege et passende antal personer, der på skift kan varetage caféens drift.

16. 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.
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17. 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.

18. 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.

19. 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 og 06-032010.

