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REFERAT AF TROAS ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING 2010 

Lørdag d. 6. Marts klokken 12.00 

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 
Dirigent: Jens Alsted. 
Referent: Kåre M. Kjær. 
2: VALG AF STEMMEUDVALG 
Stemmeudvalg: Yvonne Hagbard og Mikkel Morild. 
3: AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN 
Forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget. Den kan ses i Bilag A. 
4: HVAD LAVER LANDSFORENINGEN? 
v/Mikkel Rode, formand for Landsforeningen. 
Mikkel Rode orienterede om Bifrosts virke. 
5: FREMLÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING 
Fremlæggelse af beretningen ved Formand Uffe V. Jensen. Beretningerne fra bestyrelsen og de øvrige udvalg, 
kan ses i Bilag B. Oversigt over foreningens aktiviteter i 2009 kan ses i Bilag C 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
6: FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE 
Fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Søren Parbæk. Regnskabet kan ses i Bilag D. Intern revisor har 
godkendt regnskabet med en henstilling til, at vi skal nedbringe kassedifferencerne, denne godkendelse kan 
også ses i Bilag D. 
Diskussion omkring og forslag til hvordan vi reducerer kassedifferencen. Folk med forslag blev henstillet til 
at henvende sig til Cafeudvalget. 
Der blev spurgt til hvordan situationen påvirker vores likviditet, og det blev gennemgået. 
Opgaver som kassereren omtalte i det kommende år: Forhandle bedre renter, undersøge om depositum til 
nøgler er korrekt. 
Godkendelse af regnskab: For: 28; Imod: 0; Blanke: 0. Regnskabet er enstemmigt godkendt. 
7: FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL GODKENDELSE 
Budgettet fremlægges af kasserer Søren Parbæk. Det endelige, vedtagne budget kan ses i Bilag D. 
Kontingentforslag kan ses i Bilag E. 
Spørgsmål til, om man skal forbedre internettet, og Alsted meldte sig til at være med til at trække nogle 
kabler og sætte mere trådløst internet op. 
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Bestyrelsen har besluttet at bladet skal sendes ud, selvom det ikke var redaktionens forslag, derfor er der 
afsat 6.000 DKK mere end redaktionen selv foreslog. 
Diskussion omkring de afsatte penge til Ungdomsudvalget, Yvonne mener ikke, at de afsatte penge er 
tilstrækkeligt længere, og ønsker at ændre dette beløb fra de originalt fremsatte 1.000 DKK i underskud. 
Efter nogen diskussion blev det fundet, at det afsatte beløb var korrekt. 
Følgende forslag blev fremsat til budgetændringer: 
FORSLAG A 
Festudvalgets nyanskaffelser skal justeres til 5.000 i udgift, og indtægterne til 18.000 i indtægt jf. forrige års 
regnskab. 
Stemmetallet er justeret til 29. 
Afstemning om forslag: For: 28; Imod: 0; Blanke: 1. Forslaget er godkendt. 
FORSLAG B 
Brætspil nedjusteres til 2.500 DKK i udgift. 
Afstemning om forslag: For: 12; Imod: 13; Blanke: 4. Forslaget er faldet. 
FORSLAG C 
Vedligeholdelses-posten øges med 3.000 DKK for at male battlelokalet. Ikke tilskudsberettigede 
nyanskaffelser skal også øges med 3.000 DKK for at pynte battlelokalet. Der skal nedsættes et udvalg til at 
diskutere hvordan det skal gøres under hensyn til alle grupper der bruger lokalet. 
Stemmetallet er justeret til 27. 
Afstemning om forslag: For: 3; Imod: 15; Blanke: 9. Forslaget er faldet. 
KONTINGENTFORSLAG 1.A, 1.B OG 1.C 
Forslagene kan ses i Bilag E. 
Diskussion omkring kontingentsatserne effekt på juniormedlemmerne og seniormedlemmerne. 
Der afstemmes efter det mest yderliggående forslag først og fremefter jf. forretningsordenen. Dirigenten 
beslutte dermed at der først afstemmes der om forslag 1.B, derefter 1.A og slutteligt 1.C. 
Stemmetallet er justeret til 29. 
Afstemning om 1.B: For: 10; Imod: 11; Blanke: 8. Forslaget er faldet. 
Afstemning om 1.A: For: 24; Imod: 0; Blanke: 5. Forslaget er vedtaget. 
Kontingent vil fremover være 840 DKK/år for seniorer og 420 DKK/år for juniorer. 
Forslag 1.C kommer ikke til afstemning. 
SAMLET BUDGET 
Afstemning om det samlede budget. 
Afstemning om det samlede budget: For: 28; Imod: 0; Blanke: 1. Budgettet er vedtaget. 
8: INDKOMNE FORSLAG 
Forslag og vedtægtsændringer kan ses i Bilag E. De reviderede vedtægter efter Generalforsamling kan ses i 
Bilag F. 
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FORSLAG 2.A 
Forslaget kan ses i Bilag E. Dette er et vedtægtsændringsforslag, der kræver kvalificeret flertal. 
Stemmetallet er justeret til 28. 
Afstemning om 2.A: For: 22; Imod: 3; Blanke: 3. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 2.B 
Forslaget kan ses i Bilag E. Dette er et vedtægtsændringsforslag, der kræver kvalificeret flertal. 
Stemmetallet er justeret til 29. 
Afstemning om 2.B: For: 25; Imod: 0; Blanke: 4. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 2.C 
Forslaget kan ses i Bilag E. Dette er et vedtægtsændringsforslag, der kræver kvalificeret flertal. 
Afstemning om 2.C: For: 29; Imod: 0; Blanke: 0. Forslaget er enstemmigt vedtaget. 
FORSLAG 2.D 
Forslaget kan ses i Bilag E. Dette er et vedtægtsændringsforslag, der kræver kvalificeret flertal. 
Afstemning om 2.D: For: 27; Imod: 2; Blanke: 0. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 2.E 
Forslaget kan ses i Bilag E. Dette er et vedtægtsændringsforslag, der kræver kvalificeret flertal. 
Afstemning om 2.E: For: 25; Imod: 3; Blanke: 1. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 3.A 
Forslaget kan ses i Bilag E. Dette er ikke et vedtægtsændringsforslag, og kræver således kun simpelt flertal, 
Afstemning om 3.A: For: 28; Imod: 0; Blanke: 1. Forslaget er vedtaget. 
9: VALG AF FORMAND, KASSERER OG KASSERERSUPPLEANT 
Personvalg til bestyrelsen. 
FORMAND 
Uffe V. Jensen genopstiller. Der er ingen modkandidater. 
Stemmetallet er justeret til 28. 
Tillidsafstemning: For: 28; Imod: 0; Blanke: 1. Formand er Uffe V. Jensen. 
KASSERER 
Søren Parbæk genopstiller. Der er ingen modkandidater. 
Stemmetallet er justeret til 29. 
Tillidsafstemning: For: 29; Imod: 0; Blanke: 0. Kasserer er Søren Parbæk. 
KASSERERSUPPLEANT 
Der er ingen kandidater. Ingen er valgt. 
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10: VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 
Personvalg til bestyrelsen. 
BESTYRELSEN 
Følgende er kandidater til bestyrelsesposterne: 
• Kåre M. Kjær 
• Morten Baagøe 
• Søren Thorup 
• Martin Kanstrup 
• Jacob Hansen 

Da der ikke er flere kandidater end pladser, er der ingen afstemning. Alle kandidater er valgt. 
SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 
Følgende er kandidater til suppleantposterne: 
• Søren Kristian Skydt Andersen (in absentia) 

Da der ikke er flere kandidater end pladser, er der ingen afstemning. Alle kandidater er valgt. 
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: 
• Søren Thorup 
• Karsten Rasmussen 

Da der ikke er flere kandidater end pladser, er der ingen afstemning. Alle kandidater er valgt. 
12: EVENTUELT 
Følgende er punkterne under eventuelt. 
UDENDØRS ASKEBÆGRE 
Vi har 2 udendørs askebægre, de skal bare hænges op. 
BØRNEATTESTER 
Skal man indhente børneattester på GMer? Dertil er svaret nej. 
Diskussion omkring hvilke personer vi skal indhente på, jvf. forskellen mellem loven, DUFs anbefaling og de 
retningslinier, som Landsforeningen har udstukket. 
TRoA følger Landsforeningens anbefalinger omkring indhentning af børneattester som igen er baseret på 
DUFs anbefalinger. 
Der indstilles til at de nye ungdomshold orienteres om at de bør indhente børneattester. 
DISKUSSION OMKRING PRISEN FOR DELTAGELSE I SIDSTE SØNDAG 
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Det blev bragt op, at det kan ses som et problem, at Sidste Søndag er det eneste tilbagevendende 
arrangement, man kan deltage i som ikke-medlem. Men hvor skal grænsen gå mellem hvad man kan deltage i 
som medlem og som ikke-medlem. 
Vi bør undersøge hvad forældrene synes arrangementet er værd, så man kan finde ud af hvad de vil betale. 
Diskussion omkring hvorvidt arrangementerne selv skal bestemme over deres økonomi. Der var enighed om, 
at arrangørerne bestemmer og bestyrelsen godkender. 
Sidste Søndag vil overveje, om de vil lave undersøgelser af hvad folk vil betale for at deltage i Sidste Søndag. 
Diskussion af hvad der er formålet med, at hive flere penge ind. Både at give til Sidste Søndag, foreningen og 
fordi det allerede er for billigt. 
Det andet store spørgsmål er, hvad er formålet med Sidste Søndag? Det skal diskuteres af bestyrelsen og 
Sidste Søndag udvalget. 
2011 BUDGET 
Aagaard mener det er et problem, at vi har 3 måneder uden budget. 
Når vi nu vælger en bestyrelse frem til midt næste år, ville det være rart med en ide om hvilket budget der 
dækkede det første halvår af kommende år. Dernæst vil det give et bedre overblik over henlæggelser. 
Det bliver forslået, at der til næste generalforsamling ligger et budget der ligger mere end et år frem i tiden. 
 
UNDERSKREVET 
 
    
Kåre Murmann Kjær  Jens Alsted 
Referent  Dirigent 
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN 
Forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA 
 
1. 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. 

2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenterne. Dog 
tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles taleret 
af dirigenter udenfor talerækken. 

3. 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. 

4. Stemmeoptællerne har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning. 
5. 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. 

6. 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. 

7. Inden hver afstemning skal det samlede antal stemmer tælles. Det er kun det antal stemmer der er til 
stede i salen på afstemningstidspunktet der er relevante i forhold til om et givent forslag bliver 
vedtaget eller forkastet eller hvem der bliver valgt til tillidsposter. Det er ikke muligt at stemme med 
fuldmagt. 

8. Opstilling til personvalg kan ske inden afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes. Det er 
muligt at stille op til tillidsposter in absentia. 

9. Det er muligt, under valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, kun at stille op til en post som 
suppleant. 

10. 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. 

11. Rygning, alkohol er ikke tilladt i mødesalen, og mobiltelefoner samme sted skal være indstillet til 
lydløs. 

12. 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 
Trods en tumult start på året med ekstraordinær generalforsamling har det været et ganske roligt år. Det 
meste af året har desværre stået i skyggen af en tvangsauktion på vores ejendom og manglende likviditet på 
klub kontoen.  
Bygningen vi har til huse har været på tvangsauktion hvilket har medført usikkerhed om vores fortsatte 
eksistens på Torvegade 3a. Alt lader dog til at være gået i orden for nu, men bestyrelsen har påbegyndt 
arbejdet for at finde en mere langsigtet løsning og evt. nye lokaler. 
Øget omkostninger med drift af lokaler m.m. har desværre gjort at vi har spændt livremmen ganske 
betragteligt ind og har holdt igen med masser af ideer og projekter ud over de mest nødvendige. 
Dog har der stadig været plads til at afholde 20 års Jubilæum med stor bravour og succes til glæde for mange 
medlemmer og gæster. Det blev samtidigt lejligheden for at udnævne de første æresmedlemmer i foreningens 
historie: de stiftende medlemmer af foreningen Søren Parbæk, Karsten Rasmussen, Jørn Hjortshøj og Allan 
Nygaard. 
1. salen blev i stand sat op til jubilæumsarrangementerne og der skal lyde en rigtig stor tak til alle de der hjalp 
til med det store arbejde det var at sætte et frisk pust i lokalerne og give dem lidt kulør. Det er blevet et rigtig 
godt resultat. 
Det blev også året for de første store junior aktiviteter på live fronten, dog blev resultatet noget blandet med 
både stor begejstring og en hel del erfaringer rigere. Forhåbentlig vil der også i 2010 blive arrangeret 
aktiviteter til gavn for unge såvel som gamle. 
Der har selvfølgelig stadig været de efterhånden faste aktiviteter på junior fronten med Sidste Søndag som 
det helt store slagskib, og Aktiv Tirsdag som en lidt mindre, men støt voksende efterfølger plus en lang række 
af mindre ting såsom junior fester, To Torsk (Kippers) og videomaratons. Rigtig mange har nydt godt af det 
store arbejde der er langt i disse aktiviteter og tak er kun et fattigt ord, men det skal lyde alligevel til 
arrangørerne. 
På senior siden er det glædeligt at både Tabletop om torsdagen, Bloodbowl og RPG holdene har fået et løft 
igen, med flere faste hold end der har været længe. Især festerne lader til at kunne trække gæster til, og det 
må være et rigtig godt tegn når man kan trække folk helt fra København til på efterhånden fast basis. Klap på 
skulderne til GM’er og festarrangører. Det er godt at se at der stadig kan vækkes lidt liv i de gamle knogler og 
terninger.  
TRoAs årlige sommerscenarie var dysset en smule ned i forhold til tidligere år, men efter alt og dømme har 
det måske været et af de bedste scenarier i mange år og dem der deltog, har været enormt tilfredse. 
Xenoglossia skal da også have deres tur i spot lyset. Det er utroligt glædeligt at det endelig er lykkedes igen at 
lave et klubblad. Johan Kensler er stoppet i redaktionen efter mange års tro tjeneste og han skal have en stor 
tak for den indsats han har lagt. Ligeledes skal der lyde en tak til den nye redaktion for at have holdt dampen 
oppe og man kan med god grund glæde sig til de kommende numre af bladet.  
Det nye år byder forhåbentlig på masser af nye udfordringer og en lille smule pusterum til at deltage i og 
nyde de mange aktiviteter der allerede nu er planlagt. Kan bare halvdelen af dem blive ført ud i livet bliver 
det igen et godt år. Så skal vi blot have økonomien til at hænge sammen igen og det må vi nok indse betyder 
kontingent forøgelse.  
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Det bør ikke komme bag på os at kontingentet er nødt til at stige, da det stort set har været urørt i flere år 
bortset fra små administrative justeringer, men som så meget andet så stiger foreningens udgifter også i takt 
med samfundets opjusteringer og det må i sidste ende betyde at vi alle kommer til at betale mere. 
Alt i alt mener jeg at det har været et fornuftigt år der har været præget af jubilæum, lokale renovation (og 
problemer) samt en gedigen opblomstring af aktivitet rundt om i foreningen. Vi har måske ikke nået alt det vi 
egentlig gerne ville, men har trods alt opnået langt de fleste væsentlige ting. 
Jeg håber at kunne stå i spidsen for endnu et år med fornuftige tiltag, fremskridt og masser af aktivitet med 
hjælp fra en slagkraftig bestyrelse og et væld af frivillige kræfter, for hvilke intet af vores foretagender kunne 
være mulige. I samme åndedræt vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for deres indsats for at gøre dette år til 
endnu et produktivt år. 

CAFEUDVALGET 
Karsten Rasmussen 
Det er næppe nogen hemmelighed, at caféen har været gennem en revision i året 2009.  
Efter at kunne konstatere, at caféen sjældent eller aldrig rigtig var åben i foråret 2009 gik jeg til bestyrelsen, 
og påtog mig opgaven fra september 2009, at stå for indkøb til og et forsøg på, at få caféen op at stå igen. 
Dertil udbad undertegnede sig et år fra september 2009 til september 2010. 
Første del af opgaven skulle være, at få etableret en række cafévagter, der igen ville sørge for, at caféen blev 
åbnet, og dette er da også lykkedes, sådan da. Der er desværre stadig nogle få dage, hvor vi ikke har 
cafévagter fast som f.eks. lørdag eftermiddag og aften. 
Anden del af opgaven gik på, at få en bedre kontrol med caféens varelager. Det har i den forbindelse været 
klart, at de fleste tidspunkter, hvor caféen ender med varer, der bliver for gamle er, når den overtager varer 
for at mindske udgifterne for andre områder. Dvs., når caféen overtager varer fra foreningens øvrige 
aktiviteter hvorfor det må konstateres, at dette ikke er rentabelt for caféen. 
I samme forbindelse har en ændring af caféens sortiment medført, at vi udfaser Coca-Cola Light, og øvrige 
produkter med betegnelsen Light på etiketten, da det også bibringer, at man begrænser udgifterne til indkøb, 
og samtidig minimerer afskrivninger på svind, altså varer, der bliver for gamle. 
Alt i alt er caféen begyndt, at mærke et opsving, men der skal i det nye år gøres en reel, læs massiv indsats 
for, at få klubbens medlemmer til at benytte caféen, i stedet for de omkringliggende supermarkeder og 
kiosker, da en mangel på åbning af caféen i første halvår af 2009 klart har afstedkommet, at en del folk 
handler andre steder. Vi skal have medlemmerne til at handle i foreningen i stedet, således, at vi kan bevare 
caféen, og de tilbud, som den har at tilbyde vore medlemmer. 
Ellers må vi nok i fremtiden, se os uden et sådant tilbud, da det i længden ikke vil være rentabelt at bevare 
caféen. 

FESTUDVALGET 
Johnny Nielsen 
Så er år 2009 overstået med store som små fester i TRoA. Vi har haft et par rigtig store fester med over 100 
besøgende gæster og også nogen små fester med 30 til 40 gæster. 
Men fælles for dem alle er den gode stemning og det gode humør, mulighed for at se de venner man ikke ser 
til daglig og nyde noget at drikke fra den billige bar.  
Men vi har med de sidste par fester arbejdet på at få yngre kræfter til at overtage festerne og det er gået 
rigtigt godt, så det nye år byder med garanti på nye, friske kræfter, nye ideer og nye ansigter på posterne, 
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men sikkert også de ”gamle” kendte ansigter til tider, hvis der skulle være brug for det. Men jeg vil takke alle 
for nogen dejlige timer sammen i 2009 og glæder mig allerede til de nye fester i 2010 og på at se, hvad de nye 
kræfter kommer til at betyde. 

FRAKTION BRÆTSPIL 
Uffe V. Jensen 
Der er som vanligt købt en ordentlig mængde brætspil ind til afbenyttelse for foreningens medlemmer, og det 
har været rigtig glædeligt at se hvor meget de egentlig er blevet brugt i det daglige gøren og laden. 
Desværre lukkede Brætspilscafeen (fredagscafe) ned ganske tidligt på året, men til gengæld er 
brætspilsaktiviteten blomstret rigtig meget i forbindelse med Aktiv Tirsdag der i den grad er begyndt at 
benytte sig af brætspillene. Aldeles glædeligt. 
Som noget nyt i år har vi der også investeret en lille smule i vedligeholdelse af spillene og bedre mulighed for 
at sortere de enkelte brikker fra hinanden. Tak til Bo og Thorup for at have anskaffet disse ting og sorteret 
hovedparten af spillene (hvis ikke dem alle sammen). 
Året 2010 byder forhåbentligt på endnu flere spil og oplevelser, men der vil også blive gjort en indsats for at 
gøre opbevaring af spillene bedre. Så nye hylder vil blive sat op i samarbejde med Tabletop gruppen og 
Ungdomsudvalget. 
Vi håbe også at kunne genstarte Brætspilcafeen med månedlig tilbagevenden. Første gang i 2010 bliver 
fredag d. 5. Februar. 

HJERTEBLOD 
Jacob Lund 
Det er blevet pålagt mig, at komme med en årsberetning for vores deltagelse i kultur-projektet på Lindholm 
høje for det forgangne år. Det har været et år præget af heftig mødeaktivitet mellem de involverede parter. 
Selvom projektet nu har været i støbeskeen længe, har det taget lang tid at komme ordentligt i gang. 
Vi er mange deltagere – museet, Station10, produktionsskolen og altså TRoA, hvilket har givet både 
produktive diskussioner, men også en nødvendighed for en masse koordinering. Sidstnævnte har taget tid – 
meget tid. Dog vil jeg sige, at vi nu er rigtig godt undervejs mod det endelige produkt. Vi har kørt spiltest, 
snakket med elever og udarbejdet planer for både undervisningsmål, begyndende spilstruktur og produkter, 
der skal bruges både i forbindelse med selve spillet og til præsentation og reklame for selve spillet. 
Et af de grundlæggende skridt, der virker nemt og hurtigt, har været navngivning af projektet. Vi har dog lagt 
os fast på ”Hjerteblod”, der både relaterer til spillets indhold og historie, samt vores medvirken i projektet. 
Det er – og bør virkelig være hjerteblod for TRoA og det er min forhåbning, at vi opnår en endnu større 
tilslutning fra vores medlemmer i det kommende år, eftersom vi stadig skal bruge en masse hjælp. 
Til sidst vil jeg sige, at vi, i gruppen, ser frem til at kunne begynde at vise foreningen og omverdenen, de ting 
vi går og roder med.  

IT-UDVALGET 
Kåre Murmann Kjær 
Det er nok de færreste der er klar over det, men vi har i TRoA et IT-udvalg. Det består kun af en person – 
undertegnede – og så er der en masse folk som hjælper med de driftsopgaver der og vedligeholder 
information på siderne. 
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Kort fortalt står IT-udvalget for alt web-relateret i TRoA regi. Maillister, hjemmesider, galleri, fora og 
lignende. Mange projekter vælger at lave og opdatere hjemmesider selv, men opgaver som backup, at holde 
systemerne opdateret og sikre at systemerne kører, tilfalder IT-udvalget. 
I år har vi fået lavet to større opgaver. Den første var starten på flytningen til et nyt webhotel. 
Det gamle webhotel, særligt databaserne, var simpelthen for langsomme (grundet andre brugere som 
belastede dem) og gav for store problemer med at tilgå f.eks. forum og hjemmesiden. Så vi opgraderede til et 
nyt webhotel med færre andre brugere og skulle så selv forestå flytningen. På nuværende tidspunkt er alle 
databaserne flyttet – hvilket kan mærkes – men vi står stadig overfor en stor opgave med at flytte selve 
hjemmesiderne, hvor der er nogle tekniske problemer. Hvis du tilfældigvis ligger inde med viden om hvordan 
man let overfører CHMOD rettigheder fra et webhotel til et andet må du meget gerne kontakte mig, da der 
lige nu mangler en god løsning der ikke involverer en voldsom masse manuelt arbejde. 
Dette skifte betød også en betragtelig udgiftsstigning på vores webhotel, men den gamle situation var 
uacceptabel. 
Den anden store opgave var at få etableret fast backup. Nu tager vi jævnligt backup af databaserne modsat 
førhen hvor vi beroede på vores webhotels backup. 
Slutteligt vil vi gerne komme med et tilbud. 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. 

KRIGSLIVE V 
Kåre Murmann Kjær 
TRoA afholdte, i samarbejde med foreningen Einherjerne i Århus, Krigslive V i 2009. 
Kort fortalt var det (endnu) et Krigslive scenarie hvoraf det første blev arrangeret af TRoA i 2006, men de 
øvrige har været på andre arrangørhænder. Scenariet forgik i Warhammerverdenen i tiden lige efter den 
store borgerkrig var brudt ud (Time of Three Emperors), så begge sider var bestående af Kejserlige soldater. 
De Stirlandske Loyalister forsøger at stoppe den angribende styrke fra Det Ottilianske Forbund, som går mod 
Wurtbad, Stirlands hovedstad. Det styrker formår ikke at forhindre fremtoget, og således var der sejr til De 
Ottilianske styrker. 
Arrangementet var en stor succes både spilmæssigt, økonomisk og samarbejdsmæssigt. 
Det blev bevidst at det er muligt at lave et stort og vellykket arrangement som 2 samarbejdende foreninger, 
og samarbejdet gav os de bedste ressourcer i begge foreninger at trække på, hvilket bidrog til successen. 
Ingen af de to foreninger kunne alene have lavet arrangementet så vellykket. Dog blev det også fundet, at 
arbejdsmetoden i de to foreninger er vidt forskellig, og dette gav nogle udfordringer undervejs. 
Økonomisk gav arrangementet et fint overskud – i høj grad et resultat af en stram økonomistyring og at der 
kom 50% flere deltagere end det originale budget var lagt efter (som var konservativt). Dette betød både at 
der kunne laves en række mindre anskaffelser som en del af arrangementet såvel som et økonomisk 
overskud. Begge dele blev delt ligeligt mellem de to foreninger. 
Der var over 460 deltagere hvilket gør det til det største jyske rollespilsscenarie nogensinde. Deltagerne 
havde langt overvejende en god oplevelse og logistikken forløb næsten problemfrit på trods af en meget lille 
gruppe folk ”bag scenen” under arrangementet. 
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Slutteligt gav arrangementet os rigtig gode kontakter til naturvejlederen i Tornby Klitplantage, som var 
meget begejstret for vores arrangement. Dette danner grundlaget for, at vi kan lave ”Udskud – Fristedet i 
Ødemarken” i sommeren 2010 i samme område. 

LAN-UDVALGET 
Bo Karlsen 
2009 blev året, hvor vi blev oprettet som et reelt udvalg og selv om vi ikke tjente mere end små 500kr. i år 
nåede vi alligevel og at afholde 3 Lan. Meningen for fremtiden er og holde 1 Lan ca. hver anden måned, 
hvoraf en eller flere vil være 4-5 dages, dog vil de fleste være en weekend. Erfaringsmæssigt har vi sikkert 
meget at lære endnu, men vi synes det sker en forbedring til hvert Lan. Vi vil med vores overskud prøve og 
spare op til noget udstyr, så klubben ejer deres eget i stedet for at låne af medlemmerne hver gang.  I udvalget 
er vi pt. 4 personer. 
Budget for næste år er ikke fast, grundet vi ikke kender til hvor mange Lan man faktisk kan holde på et år. 
Derfor vil vi ansøge bestyrelsen om hvert enkelt Lan og altid sørge for overskud på dem så klubben ikke 
bruger penge på at holde Lan. Vi vil dog gerne, når vi har råd til det, købe nogen gode switche men ikke før vi 
har pengene. 

REDAKTIONSUDVALGET 
Per Frederiksen 
Ved sidste generalforsamling blev det besluttet, at TRoAs klubblad havde været i dvale for længe, og der var 
flere, der tog initiativ til at starte en redaktion op igen. Alle interesserede blev bedt om at møde op til et 
konstituerende redaktionsmøde, hvor også den gamle redaktion blev inviteret. 
Der var et pænt fremmøde, og vi fik diskuteret vores mål og ambitioner for bladet, og blev enige om en 
redaktionel stil og linje vi alle kunne sige god for. På dette grundlag fik vi bestemt materialet for første 
nummer og gik i gang med arbejdet. Der blev fundet skribenter og indhentet tilbud på tryk, samt snakket om 
layout. 
Det første nummer kom på gaden, og vi var i redaktionen glade for at have udgivet et blad for første gang i 
flere år. Nogle af de udfordringer vi havde, var at finde et trykkeri, der var billigt, og på samme tid kunne 
levere den kvalitet vi ville have. Efter det første blad var trykt, var vi sikre på at det var lykkedes. Desværre 
blev det sidste blad, som vores gamle layouter kunne være med til. 
Andet nummer så et lille frafald i aktive redaktionsmedlemmer, og vi havde en stor udfordring med at finde 
ny layouter. Vi har nu fundet to, der deler arbejdet mellem sig, og indtil videre ser samarbejdet ud til at 
fungere fint. Vi havde også et problem med trykkeriet, der ikke fik de oplysninger fra os, som de skulle have. 
Vi var vant til at de havde gemt oplysningerne fra gang til gang, og det gav en vis forsinkelse på trykningen, 
men dette problem er nu løst, og burde ikke forekomme igen. 
Det tredje nummer viste igen lidt frafald i redaktionen, men har også vist os hvem den ”hårde kerne” er. Vi 
mener nu selv, at vi har fundet den redaktion, der kan tage bladet ind i det nye årti. Denne gang havde vi en 
udfordring med at få samlet artikler ind til tiden. Desuden havde jul og nytår også en indvirkning, og 
forsinkede bladet yderligere. 
Det er visionen for 2010, at vi skal have udgivet fire numre (altså nummer 4-7), men det er muligt, at det kun 
bliver til tre, da nummer 3 blev udgivet i starten af året. Det er som at lære hele processen forfra igen. De 
fleste i redaktionen er nye, og redaktionsarbejdet er en proces, hvor vi hele tiden lærer fra udgivelse til 
udgivelse. Derfor mener vi, at bladet må kunne forventes at være flottere, havde bedre indhold, og udkomme 
mere regelmæssigt i 2010.  
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Vi oplever at oplaget på ca. 300 numre passer meget godt, da vi har en del medlemmer i foreningen, og at der 
også er efterspørgsel på bladet udenfor foreningen. Vi vil derfor forsætte med formatet som det ser ud nu. 
Det vil sige et blad på 16 sider, da det indholdsmæssigt er det vi kan fylde i øjeblikket. 

SCHUTZENBURG 
Thomas Rostok 

VISION 
”SOS” (Skyggen over Schutzenburg) var tænkt som en kombination af et action og et ”løse gåder” scenarie, 
hvor de tilmeldte fortrinsvis kunne melde sig til som helte og heltegrupper, der ved hjælp af forskellige quests 
skulle redde byen fra en krank skæbne. 
Der blev lagt vægt på at udfordringerne og monstrene ikke var ”klassiske” warhammer væsner, men at 
deltagerne skulle møde en del ”happenings” de aldrig havde set før. 
DELTAGERE 
SOS opnåede 16 spillere i alderen 13-18år. Det lave antal skyldtes muligvis en kombination af prisen, dårlig 
PR, lokaliteten og TRoA's andre ungdomsarrangementer, der faldt i samme periode. 
RESPONS 
Samtlige deltagere i aldersgruppen, meldte tilbage at det havde været deres bedste rollespils oplevelse 
nogensinde og at de ville komme igen, hvis TRoA lavede et lignende arrangement. 
NPC'ERE 
SOS krævede ligeså mange NPC'ere som spillere, da de unge ikke var trænede i at sætte spil i gang selv. 
Derfor var det noget af en opslidende opgave for vore voksne spillere, der dog klarede opgaven storslået.  
Netop de unges mangel på basale spil egenskaber vil vi på det kraftigste opfordre foreningen til at tage 
seriøst, da dette for det første, reducerer de betalende spillere til statister, men også er en dyster skygge over 
fremtidens rollespil. 
FORPLEJNING 
Fra arrangørernes side valgte vi at lave måltiderne centralt, så vi var sikre på at de unge fik nærende og 
velsmagende mad. En beslutning som vi holder fast i var nødvendig, men som også trækker ressourcer. 
ØKONOMI 
SOS løb rundt, med et overskud på få 100 kroner. 
PÆDAGOGIK 
Et spørgsmål, der fyldte meget i arrangørgruppens evaluering var tankerne omkring omsorgsrollen til sådan 
et scenarie, lige fra diagnoser, til livsvigtig medicin og børneattester.  
Spillere i denne aldersgruppe har brug for en stor del af tryghed, derfor var husene klare offgame områder, 
lige såvel som toiletterne.  
Desuden oplevede vi at få en person der havde en psykisk diagnose og, med hånden på hjertet, må vi 
indrømme at han trak mange timer ud af et, i forvejen, presset NPC og arrangør hold. Især med sidste 
eksempel er det vigtigt at man overvejer med sig selv om man har kapacitet til den slags opgaver inden 
scenariets start. Personen her var både spilødelæggende og krævede voksen overvågning. Om man føler at 
man kan magte en sådan opgave eller ej, så er det dog vigtigt at personer med div. lidelser melder dette klart 
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ud ved tilmeldingen og ikke langsomt lader det gå galt, som vi oplevede til SOS. Dette medførte at NPC 
gruppen ikke var opmærksomme på problemet og følte sig på dybt vand i forhold til personen. 
Alt i alt er vurderingen at SOS var et rigtigt godt scenarie, dog med for så spillere. 
Slutteligt vil jeg gerne give en stor tak til alle der gav en hånd med til at få det hele til at hænge sammen, 
ligefra kostume til opsætningshold. 

SIDSTE SØNDAG UDVALGET 
Yvonne Hagbard 

REGNSKAB 
Det har været endnu et år med overskud ved Sidste Søndag, men sidste års nedgang af spillere, er desværre 
ikke vendt endnu. Dog kan vi med glæde sige at flere af vores spillere er blevet medlemmer, dvs. at fra at have 
små 20 medlemmer pr. gang er vi oppe på ca. 65-70 medlemmer pr. gang. Dette har dog indflydelse på vores 
budget, så indtægterne er blevet lidt mindre, men vi mener dog dette er positivt for foreningens samlede 
regnskab. 
ARRANGØRER 
I arrangørgruppen har vi i år fået et nyt medlem, Martin Kanstrup, som startede i juli måned. Derudover må 
vi sige farvel og mange tak til både Daniel Jensen og Søren Kristian Andersen. Daniel skal til at studere i 
Århus og Søren Kristian skal i gang med arbejde og med andre projekter i foreningen. Vi har dog også udkig 
efter et par nye arrangører, som nok vil komme med i truppen fra midt i 2010.   
ÅRET DER GIK 
Som tidligere nævnt, har vi fået flere spillende medlemmer, dette er sket i kraft af en meget intensiv 
kampagne, hvor vi har kørt hårdt på med flere fordele for medlemmer. F.eks. at de hurtigere kommer 
gennem check-in køen og at de kommer billigt med til døgnscenariet. 
Selve spillet har forløbet godt i det sidste års tid, deltagerne har været gode til at spille med på de plots, vi har 
smidt ud til dem og også selv været gode til at med nye input. Vi har ligeledes fået flere spillere over 15 år, 
hvilket har gjort at vi har fået nogle gode faste grupper derude til at hjælpe de yngre spillere. i havde i starten 
af året svært ved at få lensherrer, men det har vi klaret med hjælp fra et par NPC’er og nogle dygtige spillere. 
Dog har vi erfaret at det stadig er svært at holde på lensherrerne. 
Vi har i år afholdt vores første døgnscenarie, med ca. 150 deltagere. Det krævede en masse forarbejde, som 
har været meget lærerigt. Selve scenariet var en stor succes og vi har besluttet at forsøge at gøre det til en 
tilbage vendende tradition. Dog har vi lært at den weekend vi valgte ikke var god, da flere spillere så ikke vil 
kunne deltage grundet ferien starter, eksamener sluttes, osv. Så det vil blive flyttet en måned frem i år 2010. 
Derudover har vi fundet ud af at budgettet på et døgnscenarie skal øges for at det kan løbe rundt. Hvis I vil 
vide mere om afholdelsen af vores døgnscenarie vil vi henvise til artiklen i Xenoglossia, som beskriver mere 
detaljeret hvordan det gik. 
Endvidere har kampagnen kørt med fokus på Sylvanien, hvilket nu er kulmineret i at en Vampyr har 
overtaget Nebelheim. En af de store udfordringer for 2010 er at få spillet til at fungere under det nye styre, da 
dette giver en meget mere dyster setting for kampagnen. Men allerede nu har vi fået god respons fra spillerne 
angående denne nye setting og vi glæder os til at køre den videre i nogle måneder endnu og se hvordan den 
udvikler sig. 
Vi har ligeledes i år fået startet vores propskasse, som allerede er blevet fyldt op med lidt kostumer, våben og 
andet ”tingeltangel”, som kan bruges i spil af NPC’er og arrangører.  Det største vi har fået lavet i år er 
vampyrens kiste og nye gravsten. Og i hvert fald kisten skabet stor overraskelse blandt spillerne, hvilket var 
præcis hvad vi ønskede. 
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Vores forældre hjørne er ligeledes blevet en succes, i sær i sommer månederne. Tillige er vores forældre 
kontakt generelt blevet bedre og sat mere i fokus. Vi har 4-5 faste forældre der ude til at hjælpe og så har vi 
også nogle forældre, som spiller med på lige fod med deres børn. Dog kan vi stadig gøre meget mere på dette 
område. 
På PR området har vores ressourcer sidste år primært været fokuseret på Døgnscenariet, frem for den helt 
store PR kampagne. Dog har der været tiltag udover den almene PR, idet at vi har fået oprettet en Facebook 
gruppe, hvor antallet af medlemmer stiger stødt. Planen for det følgende år er at benytte os af den almene PR 
samt PR stunts ved film premierer, etc. for at øge bevidstheden om Sidste Søndag 
NYE TILTAG 
Vi har ikke så mange nye tiltag til år 2010, men lidt skal der vel altid ske. 
KARAKTERSYSTEM TIL HJEMMESIDE 
Da vi i foreningen har flere folk, som forstår sig på programmering, har vi være heldige at to af dem har valgt 
at lave projekt om karaktersystem. Derfor er de i gang med at udarbejde et karaktersystem til Sidste Søndag. 
Så vi håber at det sidst på året skulle være muligt at få et brugbart system. Dog har de intet lovet, men vi 
håber på det bedste. 
PR 
Vi vil i år virkelig lægge fokus på at skabe mere PR for kampagnen. Dette vil vi gøre ved at opdatere vores 
folder, lave plakater og forsøge at få flere medier til at komme ud og besøge os. 
PROPSKASSEN 
Vi vil udvide vores props, da vi godt kunne tænke os nogle flere monsterkostumer. Så vi håber på at kunne 
afholde nogle workshops, hvor vi kan lave en masse fedt udstyr. Desuden vil vi gerne lave faner til alle lenene, 
så vi kan låne dem ud, for nemmere at få nye lensherrer. 
NPC DATABASE 
Vi er allerede lidt i gang med dette. Formålet er at samle informationer på alle dem der gerne vil hjælpe til, 
som NPC ude ved Sidste Søndag. Så vi får lettere ved at samle en god NPC gruppe og så vi ved hvad de 
forskellige kan lide at spille og hvilket udstyr folk har til rådighed. Desuden vil vi afholde små briefingsmøder 
for NPC’erne inde i klubben, så alle er forberede inden hver spilgang. 
VISIONER 
Visionerne for Sidste Søndag ligger meget op af hvad de tidligere har været. Vi håber på at kunne bringe flere 
spillere til og helst som medlemmer, kunne bevare det høje spil niveau og ikke mindst at alle stadig synes det 
er sjovt og spændene. 
Men specifikke visioner, som skal arbejdes på de næste par år er hovedsagligt PR, udvidelse af regelsættet, 
det online karakter system og toiletter ude i spilområdet. Alle områder er lige vigtige, men det første vi sætter 
i gang med er PR, da dette også er den lettest tilgængelige. Dog er flere af de andre ting allerede så småt i 
gang, f.eks. karaktersystemet, ligeledes toiletterne er blevet undersøgt og vi har fået mere at vide om 
arbejdsgangen hermed. 
Det er dog tydeligt at der stadig er grobund for udvikling og at det er vigtigt vi hele tiden fornyer os, hvilket vi 
alle gør vores til. 
KONKLUSION 
Det har været endnu et godt år, med op og ned, men helt klart flere op end ned. Vi har fået skabt noget godt 
spil og været gode til at holde på vores spillere. En af de store overraskelser er, at det er lykkedes os at hæve 
antallet på medlemmer, hvilket vi er meget stolte over, da det har krævet meget arbejde. Ligeledes er vi glade 
for at vores døgnscenarie blev en succes og at det vænner tilbage næste år. 
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Alt i alt går det godt, men det ligger jo bare op til at vi må gøre det endnu bedre næste år for at toppe det! 
Tak for et godt år til både spillere, hjælpere, forældre og de andre arrangører. 

TABLETOP UDVALGET 
Morten Baagøe 
Det er ikke sket så meget ud af til i løbet af 2009, men der har da været god aktivitet i battle lokalet om 
torsdagen og der har også været holdt nogle Apocalypse slag og kampagner. I 2010 er planen at der skal 
holdes nogle små turneringer i TRoA bl.a. dansk kvalifikation til europæiske mesterskaber (ETC) i 
wahammer 40k, derudover arbejde vi på en forbedring af vores terræn både reparation af gammelt, men også 
nyanskaffelser. 

UNGDOMSUDVALGET 
Yvonne Hagbard 
Så er der gået endnu et helt år, og det har været et meget godt år for ungdomsudvalget. Vi har i år fået 3 nye 
hjælpere, Thomas, Cecillie og Martin, hvilket har været rigtig fedt. Derudover har vi sagt farvel til Christian, 
som flyttede til København for at studere. 
Vi har i år 2009 haft stor tilgang til aktivtirsdag, vi har en periode været oppe på 30 mennesker, hvilket jo er 
meget positivt. Martin og Martin har derfor startet en fast tradition, med at se film eller serier i lokale 2, så 
der ikke bliver overfyldt oppe i battle lokalet. Men udover det bliver der spillet masser af brætspil, 
hyggesnakket og vi har endda 2 bordrollespilshold i gang. 
Vi har i 2009 afholdt flere andre arrangementer end aktivtirsdag, f.eks. har vi afholdt vores første junior lan. 
Derudover har vi holdt fastelavn og halloweenfest. Vi har ligeledes startet noget nyt, nemlig filmaftner, hvor 
vi startede med et Ringenes herre maraton. Og som sædvanligt sluttede vi året af med at afholde julehygge til 
”To torsk”, hvor vi havde et meget dramatisk pakkespil og en super TRoA quiz. 
Til sidst vil jeg sig tak til alle, som har støttet op om aktivtirsdag og hjulpet til med vores fester og 
arrangementer. Vi glæder os til 2010, hvor vi håber vi kan afholde flere spændene ungdomsarrangementer. 

VERGESSEN 
Michael Gärtner Nielsen 
Vergessen blev vellykket afholdt fra d. 15. til d. 19. juli. Scenariet omhandlede livet i en Kejserlig by og en 
lysfest med et dertilhørende maskebal. Arrangørerne var engagerede i konceptet og derfor blev en masse af 
ideerne ført ud i livet, hvilket var dejligt at se. F.eks. blev der lavet nye huse, hvilket gav scenariet et 
underskud, men de nye huse er væsentligt bedre end de gamle. Hurtige og nemme at sætte op, med et 
grundigt malerarbejde der forhåbentligt medfører en længere levetid. Desuden er det næsten værktøjsfrit. 
Hjælperne var rigtigt gode, så trods det dårlige vejr blev byen sat op i god tid og med masser af hygge, endda i 
så god tid at Juniorscenariet også kunne bruge store dele af byen til deres scenarie. Også som NPC’ere og 
som bunkervagter fungerede de godt. Spillerne var dygtige og opsatte på at spille rollerne, hvilket gjorde at 
spillet med dets små intriger og mini plots blev gjort godt af deres gejst. 
Underskuddet var grundet, som tidligere nævnt, at der blev bygget nogle nye ”click-huse” til TRoA. Bedre og 
hurtigere huse der formindsker arbejdsbelastningen og på mange punkter ser bedre ud. Disse er gode til både 
små lette scenarier og store tunge. 
Scenariet opnåede dets mål og skabte et rammescenarie for en Kejserlig by under en højtid. I samarbejde 
med spillere og NPC’ere fik vi skabt et scenarie der fokuserede på byliv og gav både god stemning 
(hygge/uhygge) samt små intriger f.eks. om borgmester posten. Alt dette foregik ved tilnærmelsesvis 
demokratiske processer, således at ikke ’bilkort’ eller væbnet magt var grunden til en gruppes triumf over en 
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anden. NPC’erne blev brugt til at understøtte dette og virkede mange gange som brikker der kunne ofres i en 
eller anden kriminel handling, men spillerne stolede aldrig nok på dem til at det blev den store succes eller de 
valgte den fredelige løsning. 
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BILAG C: FORENINGENS AKTIVITETER 
 
Antal Aktivitet Deltagere Noter 

Ugentlige 
20 RPG (Bordrollespil) 6 Fordelt over ugens dage, dog 

primært tirsdag og torsdag 
1 W40K (Tabletop) 15 Torsdag aften 
1 Aktiv Tirsdag 25 Primært Junior aktivitet 

    
Månedlige  

1 Sidste Søndag  200 Live kampagne (December 
undtaget) 

1 SS Workshop 10 Workshop for juniorer (December 
undtaget) 

1 Bestyrelsesmøde 8 Foreningsdrift 
    

Engangs arrangementer 
1 Sommerscenarie 180 Vergessen. 4 dage 
1 Juniorscenarie 80 Schutzenburg. 3 dage 
1 Døgnscenarie 120 Overnatning i forindelse med SS 
1 Krigslive 450 I samarbejde med Einhejrerne. 2 

dage 
5 Sommerlejr 30 1 uge i hytte med brætspil, rollespil, 

god mad og hygge 
5 Senior fester 70 Variabelt deltager antal, men i snit 

70 
6 Junior arrangementer 25 bl.a. fastelavn, halloween, 

videomarathons o. lign. 
3 LAN party 15 Ca. 1 gang i kvartallet 

10 Blood bowl League 14 1 sæson af League spil 
1 Fantasy Football League 14 Draft dag for årets Fantasy League 

(TRoA Fantasy Football League) 
1 20 års Jubilæum 120 Reception for markering af 20 års 

jubilæum 
3 Brætspilscafeer 15 Brætspil, kortspil, hygge 
2 Apocalypse  12 Warhammer 40K Apocalypse  
4 Krigslive workshop 20 Workshop for tilpasning af udstyr til 

Krigslive 
3 Træningsweekender 30 Kamp træning til Krigslive 
1 Generalforsamling 16 Ordinær GF 2009 
1 Ekstraordinær GF 45 Ekstra ordinær GF 2009 

 
Dertil kommer et utal af møder for at koordinere disse aktiviteter. 
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BILAG D: REGNSKAB OG BUDGET 
BUDGET 2010 OG REGNSKAB 2009 
 

Kontobetegnelse 
 

Budget 2010 Regnskab 2009 Budget 2009  Regnskab 2008  Budget 2008  

Kontingentindtægter 
 Kontingent Junior (360 kr/år) 48.750,00 62.320,00 25.000,00 20.750,00 35.000,00 

Kontingent Senior (720 kr/år) 85.800,00 33.255,00 75.000,00 72.470,00 70.000,00 
Kontingent TRoAs Venner 3.000,00 2.100,00 4.000,00 2.180,00 11.000,00 

  Kontingenter i alt   137.550,00  97.675,00 104.000,00 95.400,00 116.000,00 

   Lokaleudgifter 
Husleje -193.000,00 -183.295,01 -185.000,00 -175.490,64 -175.000,00 
Skat, renovation, afgifter -12.000,00 -9.057,71 -12.000,00 -9.218,15 -12.000,00 
Forsikring -14.000,00 -12.193,25 -14.000,00 -11.703,25 -13.000,00 
Vedligeholdelse -10.000,00 -24.596,28 -20.000,00 -85.058,50 -10.000,00 
El -17.000,00 -18.515,62 -12.000,00 -11.715,10 -17.000,00 
Varme -18.400,00 -9.072,11 -17.000,00 -18.400,00 -17.000,00 
Rengøring   -6.000,00 -8.470,79 -5.000,00 -3.956,00 -12.000,00 

 
Lokaleudgifter før støtte 

 
-270.400,00 -265.200,77 -265.000,00 -315.541,64 -256.000,00 

Lokalestøtte 199.000,00 177.972,00 200.000,00 223.351,00 192.000,00 
Hensættelser 0,00 0,00 25.000,00 0,00 
Andre ikke tilskudsberett. Udg. 0,00 -456,60 0,00 -1.493,37 
Ikke tilskudsberett. nyanskaffelser -15.000,00 -18.078,48 -25.000,00 -3.977,28 -15.000,00 

 
Lokaleudgifter i alt 

 
-86.400,00 -105.763,85 -90.000,00 -72.661,29 -79.000,00 

   Tilskud og støtte 
 Aktivitetstilskud 50.000,00 50.580,00 45.000,00 46.368,00 45.000,00 

Andre tilskud 5.000,00 19.433,25 5.000,00 5.058,00 5.000,00 

Fordeling af tilskud   0,00 0,00 0,00 -18.900,00 0,00 

 
Tilskud og støtte i alt 

 
55.000,00 70.013,25 50.000,00 32.526,00 50.000,00 

Cafe 
Varesalg cafe 150.000,00 148.046,05 100.000,00 90.613,70 125.000,00 
Vareforbrug cafe   -145.000,00 -140.533,32 -95.000,00 -100.545,67 -115.000,00 

 
Cafe i alt 

 
5.000,00 7.512,73 5.000,00 -9.931,97 10.000,00 

        Administration 
Telefon 98 17 02 00 -3.000,00 -3.019,65 -3.000,00 -2.061,63 -3.000,00 
Porto -4.000,00 -4.812,75 -4.000,00 -3.855,00 -4.000,00 
Kontorartikler -3.000,00 -5.008,30 -3.000,00 -1.643,36 -4.000,00 
Reklame og PR Pulje -3.000,00 -124,55 -18.000,00 0,00 -5.000,00 
Regnskab mm. -2.000,00 -1.771,25 -4.000,00 -3.390,00 -4.000,00 
PBS-administration -4.000,00 -3.442,73 -4.000,00 -3.153,01 -4.000,00 
Kopimaskine -1.000,00 71,00 -4.000,00 -2.637,26 -4.000,00 
Klubskabe 2.000,00 1.775,00 2.000,00 1.600,00 1.500,00 
Landsforeningen Kontingent mm. -5.000,00 -5.097,00 -1.000,00 -400,00 -2.000,00 
Nyanskaffelser klub -10.000,00 -168,00 -5.000,00 0,00 -10.000,00 
Internetforbindelse og hjemmeside -13.000,00 -12.119,63 -10.000,00 -11.480,10 -5.000,00 
Bestyrelsens aktiviteter -4.000,00 -8.650,10 -13.000,00 0,00 -3.500,00 
Øvrige udgifter -4.000,00 -18.264,55 -4.000,00 -4.605,00 -4.000,00 
Dankortautomat -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Frikontingenter -7.000,00 -3.780,00 0,00 0,00 0,00 
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Kontobetegnelse 

 
Budget 2010 Regnskab 2009 Budget 2009  Regnskab 2008  Budget 2008  

Kassedifference   0,00 -4.798,50 0,00 874,52 0,00 

 
Administration i alt 

 
-65.000,00 -69.211,01 -71.000,00 -30.750,84 -51.000,00 

Rollespilskonsulent 
 

 
Løn rollespilskonsulent 0,00 0,00 -14.175,00 0,00 

 
Løn - Projekter (formålsparagraf) -5.000,00 -2.430,00 -5.000,00 -2.304,86 -10.000,00 

 
Pulje 0,00 0,00 0,00 -24.000,00 
Matrialeudgifter Skoler/DUS/Andre 0,00 -1.472,75 0,00 -4.743,95 0,00 
Skoler/DUS/Andre   0,00   12.000,00 6.845,64 11.000,00 

 
Rollespilskonsulent i alt 

 
-5.000,00 -3.902,75 7.000,00 -14.378,17 -23.000,00 

  Administrativ medarbejder 
 

 
Løn administrativ medarbedjer   -40.000,00 -35.640,00 -40.000,00 -10.800,00 -40.000,00 

 
Administrativ medarbejder i alt 

 
-40.000,00 -35.640,00 -40.000,00 -10.800,00 -40.000,00 

        Lønadministration 
 

 
Lønadministration   -3.000,00 -3.073,15 -3.000,00 -2.252,41 -3.000,00 

 
Lønadministration i alt 

 
-3.000,00 -3.073,15 -3.000,00 -2.252,41 -3.000,00 

        Financielle udgifter 
Rente indtægter 3.000,00 3.152,61 4.000,00 4.586,10 1.500,00 
Rente udgifter 0,00 -10,36 0,00 -1,48 0,00 
Diverse Gebyrer -1.500,00 -814,00 -1.500,00 -1.560,25 -1.000,00 
Afskrivning   0,00 0,00 0,00   0,00 

 
Financielle udgifter i alt 

 
1.500,00 2.328,25 2.500,00 3.024,37 500,00 

   Aktiviteter 
Xenoglossia (Klubblad) -17.000,00 -5.682,39 0,00 0,00 -5.000,00 
Ungdomsudvalg -1.000,00 -2.502,40 -5.000,00 132,70 -6.000,00 
Festudvalg overskud 18.000,00 18.720,21 15.000,00 14.216,95 25.000,00 
Festudvalg nyanskaffelser -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 
Fredagsbaren  n/a  n/a  n/a 171,00 
Aktivitetsudvalg 0,00 0,00 0,00 758,02 -1.000,00 
Sidste Søndag 30.000,00 32.911,98 60.000,00 70.243,11 76.000,00 
Nyanskaffelser Sidste Søndag -13.000,00 -5.030,10 -30.000,00 -27.651,00 -50.000,00 
Brætspil -4.000,00 -4.911,00 -5.000,00 -4.370,50 -4.000,00 
Table-Top -4.000,00 -2.000,90 -2.000,00 -2.691,00 -2.000,00 
Blood Bowl -1.500,00 -930,00 -1.000,00 -900,00 -1.000,00 
Live-huse (reparation+nye) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Andre aktiviteter   -500,00 565,00 -5.000,00 1.390,47 -5.000,00 

 
Aktiviteter i alt 

 
2.000,00 31.140,40 27.000,00 51.299,75 22.000,00 

  
Overskud fællesudgifter 4.650,00 -8.921,13 -5.500,00 41.475,44 5.500,00 

   Arrangementer 

 
Kulturnat Indtægt 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Kulturnat udgift 

 
0,00 0,00 -2.000,00 -965,13 0,00 

Sommerscenarie indtægter 0,00 106.034,00 145.000,00 195.790,00 100.000,00 
Sommerscenarie udgifter  0,00 -127.243,78 -158.000,00 -187.123,43 -90.000,00 
Krigslive indtægter 0,00 233.407,50 120.000,00 0,00 0,00 
Krigslive udgifter 0,00 -223.029,40 -120.000,00 0,00 -2.000,00 
Sommerlejr indtægter 24.000,00 23.766,87 24.000,00 23.713,50 25.000,00 
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Kontobetegnelse 

 
Budget 2010 Regnskab 2009 Budget 2009  Regnskab 2008  Budget 2008  

Sommerlejr udgifter  -22.000,00 -22.790,17 -22.000,00 -22.402,66 -23.000,00 
Junior sommerscenarie indtægt 0,00 9.387,00 72.000,00 
Junior sommerscenarie udgifter 0,00 -9.438,60 -65.000,00 
Udskud Indtægter 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Udskud udgifter   -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Arrangementer i alt 

 
2.000,00 -9.906,58 -6.000,00 9.012,28 10.000,00 

        Ekstraordinære indtægt/udgift 
 Forsikringspenge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Øvrige (DUF, Afskrivning, oa)   0,00 -5.026,18 0,00 -690,93 0,00 

 
Ekstraordinære indtægter i alt 

 
0,00 -5.026,18 0,00 -690,93 0,00 

        Henlæggelser 0,00 0,00 -40.000,00 

Overskud TRoA i alt 6.650,00 -23.853,89 -11.500,00 9.796,79 15.500,00 

 
STATUSOPGØRELSE 2009 

 
Kontobetegnelse Regnskab 2009 Regnskab 2008 

Aktiver 
Medlemskonti -10.670,00 -5.345,00 

Likvid beholdning 132.446,21 94.267,01 

Varelager Cafe 18.529,72 14.053,20 
Varelanger Bar 7.984,64 13.684,87 
Depositum Husleje 66.417,82 64.040,16 
Andre tilgodehavender 11.372,00 73.278,50 

Aktiver i alt 226.080,39  253.978,74 

Passiver 
Egenkapital Primo 179.061,34 169.264,55 
Årets resultal -23.853,89 9.796,79 
Egenkapital i alt 155.207,45 179.061,34 

Gæld 
Depositum Nøgler 12.875,00 11.975,00 
Kreditorer (Leverandører mm) 6.766,80 12.263,32 
Øvrige skydlige omkostninger 0,00 -601,64 
Gæld i alt 19.641,80 23.636,68 

Skyldig A-skat mm. 1.231,14 1.280,72 

Henlæggelser 
Reparation af Livehuse 15.000,00 15.000,00 
Containerkøb 10.000,00 10.000,00 
Sidste Søndag Toilet + Hytte 25.000,00 25.000,00 
Borde og stole i klubbens 
lokaler   0,00 
Henlæggelser i alt 50.000,00 50.000,00 
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Kontobetegnelse Regnskab 2009 Regnskab 2008 

Passiver i alt 226.080,39  253.978,74 
 
Det skal desuden noteres, at der flyttes 10.000 DKK i henlæggelser fra Containerkøb til Sidste Søndag Toilet 
+ hytte fra 2009 til 2010. 
REVISORPÅTEGNING 
Nedenstående er en kopi af revisorpåtegningen. 
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BILAG E: FORSLAG 
KONTINGENT 
Forslag til kontingentændringer. 
FORSLAG 1.A 
Forslag: Kontingentet hæves med 120 DKK/år for seniorer og 6o DKK/år for juniorer. Således bliver 
kontingentet 840 DKK/år for seniorer og 420 DKK/år for juniorer. 
Motivation: Det er nødvendigt at hæve kontingentet, hvis vi ikke vil have underskud på dette års budget. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
FORSLAG 1.B 
Forslag: Kontingentet hæves med 240 DKK/år for seniorer og 12o DKK/år for juniorer. Således bliver 
kontingentet 960 DKK/år for seniorer og 480 DKK/år for juniorer. 
Motivation: Det er nødvendigt at hæve kontingentet, hvis vi ikke vil have underskud på dette års budget, og 
have mulighed for at spare penge op til f.eks. flytning til andre lokaler. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen undtaget Kåre M. Kjær og Bo Karlsen. 
FORSLAG 1.C 
Forslag: Kontingentet hæves med 60 DKK/år for seniorer og 0 DKK/år for juniorer. Således bliver 
kontingentet 780 DKK/år for seniorer og 360 DKK/år for juniorer. 
Motivation: Det er nødvendigt at hæve kontingentet, hvis vi ikke vil have underskud på dette års budget. 
Dog synes jeg at en stigning overfor juniorer er uhensigtsmæssig da vi ønsker så mange som muligt at dem 
melder sig ind, idet dette giver stort aktivitetstilskud. Deres primære motivation for indmeldelse er fordi der 
er penge at spare på Sidste Søndag. En hævning af kontingent vil gøre denne fordel mindre, og gøre at kun få 
spillegange skal underværes, førend det ikke kan svare sig. Derfor forslår jeg at den minimale krævede 
kontingentstigning laves, og at den udelukkende laves for seniorerne – og med de nuværende budgettal vil 
60 DKK medføre en ekstraindtægt på 6.600 årligt eller 3.300 DKK for 2010. 
Forslagsstiller: Kåre M. Kjær 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Forslag der involverer vedtægtsændringer. 
FORSLAG 2.A 
Forslag: Antallet af behøvede bestyrelsesmedlemmer ændres således, at der kun behøves 3 menige 
bestyrelsesmedlemmer, men der kan stadig vælges op til 5. 
Således ændres §11: Valg af bestyrelse fra ordlyden: 
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, 
næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 7 personer. 
Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. Ved valg af kasserer vælges desuden en 
kasserer-suppleant. 
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Stk. 3: Bestyrelsen vælges i 2 runder. Første valgrunde gælder valg af bestyrelse. Anden valgrunde gælder 
valg af suppleanter. Valgt til bestyrelsen er de 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 1 år ad gangen. 
Til: 
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, 
næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 5 - 7 personer. 
Stk. 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.  
Motivation: Grundet det seneste års problemer med at finde nok kandidater til at bestride 
bestyrelsesposterne finder vi at løsningen må være at minimere antallet af bestyrelses medlemmer således at 
foreningen kan fortsætte uden at skulle ud i ekstraordinær GF. Det anbefales dog stadig at der bestræbes på 
at fylde bestyrelsesposterne op. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
FORSLAG 2.B 
Forslag: Bestyrelsesperioden ændres, så en bestyrelse sidder fra 1. Juli – 1. Juli. 
Generalforsamlingstidspunktet vedholdes dog således, at der er et overlap. I denne periode tjener den gamle 
bestyrelse stadig, mens den nyvalgte bestyrelse gradvist kan få indsigt i processer og opgaver og overgangen 
mellem de to kan blive mere flydende. 
Således ændres §11: Valg af bestyrelse fra ordlyden: 
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, 
næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 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 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 1 år ad gangen. 
Til: 
Stk. 4: Alle vælges for perioden 1/7 – 30/6. Perioden påbegyndes førstkomne lejlighed efter 
Generalforsamlingen. 
Motivation: Dette medvirker til at afhjælpe overgangsfasen mellem to bestyrelser. Den siddende bestyrelse 
kan overlevere viden til den nyvalgte gennem arbejdet samt følge mange af de store arrangementer, som ofte 
ligger i foråret eller sommeren, til dørs.  
De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer opfordres kraftigt til at deltage i arbejdet indtil at de rent formelt 
overtager positionen, da dette er den måde hvorpå det maksimale udbytte af ordningen fås. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
FORSLAG 2.C 



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

Forslag: At gøre det klart i vedtægterne, hvilke former for kommunikationsmidler der kan bruges til at 
udsende generalforsamlingsindkaldelse til medlemmerne. 
Således ændres §7: Ordinær generalforsamling fra ordlyden: 
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 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. 
Til: 
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. 
Motivation: Foreningen bruger rigtig mange resourcer på at formidle GF til medlemmerne og disse penge 
kan spares ved at overgå til elektronisk form samt indlæg i Xeno. 
Det vil kræve en ekstraordinær indsats at indsamle mailadresser på alle medlemmer, men når det først at 
sket vil det være muligt at videregive relevante oplysninger til medlemmer fra bestyrelsen på e nemmere og 
ikke mindst billigere måde. 
Det vil samtidigt være et tegn på at følge med tiden og den generelle udvikling. 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
FORSLAG 2.D 
Forslag: At fjerne den forældede §16 som er tom og ikke længere anvendes. 
Motivation: Der er ingen grund til at have en paragraf, der intet står i. 
Forslagsstiller: Kåre M. Kjær 
FORSLAG 2.E 
Forslag: Delgerede på Landsforeningens generalforsamling bør vælges både af TRoAs generalforsamling og 
af bestyrelsen, med halvdelen til hver.  
Således foreslået en ny paragraf tilføjet efter den eksisterende §15: 
§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. 
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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. 
Tilsvarende laves en mindre ændring i §8 for at indpasse valget af delegeret kandidater. §8 stk. 1 ændres fra: 
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
• Valg af dirigent og referent. 
• Valg af stemmeudvalg 
• Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
• Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse 
• Indkomne forslag 
• Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant 
• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
• Valg af suppleanter til bestyrelsen 
• Valg af intern revisor og revisorsuppleant 
• Eventuelt 

Til: 
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
• Valg af dirigent og referent. 
• Valg af stemmeudvalg 
• Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
• Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse 
• Indkomne forslag 
• Valg af formand, kasserer og kasserersuppleant 
• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
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• Valg af suppleanter til bestyrelsen 
• Valg af intern revisor og revisorsuppleant 
• Valg af delegerede til Landsforeningen 
• Eventuelt 

Motivation: TRoA har de sidste mange år været medlem af Landsforeningen. Til denne er strukturen, at der 
skal være en række delegerede fra hver forening der medvirker på deres generalforsamling og er med til at 
forme Landsforeningens virke. Det virker således retfærdigt, at TRoAs Generalforsamling får mulighed for at 
vælge nogle af disse repræsentanter for på den måde at gøre afstanden fra TRoAs medlemmer til 
Landsforeningen kortere. 
Hidtil har praksis været at bestyrelsen har fundet nogle interesserede, ofte også bestyrelsesmedlemmer. 
Dette her til dels være affødt af, at der kunne være op til et år mellem TRoAs Generalforsamling og 
Landsforeningens, men dette er ikke længere tilfældet, da Landsforeningens generalforsamling nu ligger 
sidst på kalenderåret. 
I forslaget er indbygget at TRoA ikke behøver at være medlem af en landsforening således at vedtægterne 
ikke ugyldiggøres hvis TRoA skulle melde sig ud eller der ikke er en landsforening at være medlem af. 
Forslagsstiller: Kåre M. Kjær 

ØVRIGE FORSLAG 
Forslag der ikke kræver vedtægtsændringer. 
FORSLAG 3.A 
Forslag: At det bliver muligt at sælge øl i foreningen fra kl. 21:00, såfremt det kun sker i Battlelokalet. 
Øllene sælges efter lovgivningen, hvilket vil sige kun til personer over eller lig 18 år, og der ryddes pænt op, 
når man er færdig med at nyde øl. 
Motivation: Bestyrelsen har gennem det sidste år fået en del forespørgsler på og sælge øl før 22, hvilket der 
har været givet lov til uden dette har været misbrugt. Derudover er det ofte, at man gerne vil nyde en øl inden 
man slutter med at spille, hvilket i nogens tilfælde allerede er ved 22 tiden. 
Forslagstiller: Bestyrelsen 
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BILAG F: TROAS VEDTÆGTER 
Opdateret d. 16. marts 2009. 
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, 11-03-
1995, 15-03-1997, 02-06-1999, 18-03-2000, 27-05-2001, 03-04-2002, 26-02-2005, 14-03-2009 og 06-03-
2009. 


