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REFERAT AF TROAS ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING 2012 

Lørdag d. 17. Marts klokken 10.00 

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 
Dirigent: Stinne Kirketerp. 
Referent: Kåre M. Kjær. 
2: VALG AF STEMMEUDVALG 
Stemmeudvalg: Uffe V. Jensen, Johan Grankvist og Jan Aawabo. 
3: AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN 
Forretningsordenen kan ses i Bilag A. 
Forretningsordenen blev enstemmigt vedtaget.  
4: FREMLÆGGELSE AF BESTYRELSENS BERETNING 
Fremlæggelse af beretningen ved Formand Yvonne Hagbard. 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. 
Regnskabet blev 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. 
Kontingentforslag 
Der var længere diskussion omkring kontingent modeller og der blev fremsat 4 modforslag på 
generalforsamlingen. 
Der stemmes om det mest yderliggående kontingent forslag først og så fremdeles indtil der er flertal for et 
kontingentforslag. 
Der er 32 stemmeberettigede. 
FORSLAG 12: GF KONTINGENTFORSLAG 2 
Afstemning om forslag: For: 12; Imod: 16; Blanke: 4. Forslaget er faldet. 
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FORSLAG 11: GF KONTINGENTFORSLAG 1 
Afstemning om forslag: For: 21; Imod: 9; Blanke: 2. Forslaget er vedtaget. 
Forslag 14, 13, 3, 2 og 1 er faldet idet forslag 11 blev vedtaget. 
Budgetforslag 
Der er 30 stemmeberettigede. 
FORSLAG 8: FJERNELSE AF GRATIS KONTINGENTER 
Afstemning om forslag: For: 24; Imod: 0; Blanke: 6. Forslaget er vedtaget. 
Forslag 9 er faldet idet forslag 8 blev vedtaget. 
Der er 31 stemmeberettigede. 
FORSLAG 10: BETALT RENGØRING AF KLUBBEN 
Afstemning om forslag: For: 30; Imod: 0; Blanke: 1. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 15: ÆNDRING AF HENSÆTTELSER PÅ LIVEROLLESPILSHUSE 
Thomas Aagaard skal, inden han bruger penge på ikke-vedligehold, have kontakt til Kasseren omkring hvad 
de skal bruges på. 
Afstemning om forslag: For: 24; Imod: 0; Blanke: 7. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 16: ÆNDRING AF BESTYRELSENS AKTIVITETER 
Afstemning om forslag: For: 24; Imod: 0; Blanke: 7. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 17: MERE VEDLIGHOLD AF KLUBBENS LOKALER 
Afstemning om forslag: For: 2; Imod: 18; Blanke: 11. Forslaget er faldet. 
FORSLAG 18: FRIKONTINGENTER FJERNES FRA UDVALGSBUDGETTER 
Afstemning om forslag: For: 20; Imod: 5; Blanke: 6. Forslaget er vedtaget. 
Der er 32 stemmeberettigede. 
FORSLAG 2O: HENLÆGGELSE TIL PERMANENT HARDBALL SPILLEOMRÅDE 
Afstemning om forslag: For: 3; Imod: 14; Blanke: 15. Forslaget er faldet. 
Det noteres at generalforsamlingen ikke er uenige i, at Airsoft skal have penge til en bane, når der foreligger 
en konkret plan. 
FORSLAG 19: INDKØB AF GENERATOR 
Forslager blev trukket af foreslagsstiller og bliver henvendt til bestyrelsen i løbet af året idet 
generalforsamlingen mener den slags beslutninger kan tages af bestyrelsen. 
SAMLET BUDGET 
Afstemning om det samlede budget. 
Afstemning om det samlede budget: For: 31; Imod: 0; Blanke: 1. Budgettet er vedtaget. 
7: INDKOMNE FORSLAG 
Forslag og vedtægtsændringer kan ses i Bilag D. De reviderede vedtægter efter Generalforsamling kan ses i 
Bilag F. 
Brian overtager stemmeudvalgsposten efter Johan. 
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Der er 30 stemmeberettigede. 
FORSLAG 4: KLUBBLAD FJERNES FRA INDKALDELSESBESKRIVELSEN 
Vedtægtsændringsforslag. Således skal 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget. 
Afstemning om forslag: For: 29; Imod: 0; Blanke: 1. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 5: BESTYRELSESMØDERNES DAGSORDEN 
Vedtægtsændringsforslag. Således skal 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget. 
Afstemning om forslag: For: 30; Imod: 0; Blanke: 0. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 6: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 
Vedtægtsændringsforslag. Således skal 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget. 
Afstemning om forslag: For: 30; Imod: 0; Blanke: 0. Forslaget er vedtaget. 
FORSLAG 7: FJERNELSE AF ”FORENINGENS DAGLIGE DRIFT” 
Vedtægtsændringsforslag. Således skal 2/3 af de tilstedeværende stemme for forslaget. 
Afstemning om forslag: For: 30; Imod: 0; Blanke: 0. Forslaget er vedtaget. 
8: VALG AF FORMAND, KASSERER OG KASSERERSUPPLEANT 
Personvalg til bestyrelsen. 
Der er 30 stemmeberettigede. 
FORMAND 
Yvonne Hagbard genopstiller. Der begæres mistillidsafstemning af princip af Thomas Aagaard.  
Mistillidsafstemning: 29 for Yvonne, 0 for mistillid, 1 blank. Yvonne Hagbard er valgt som formand. 
KASSERER 
Søren Parbæk genopstiller. Der begæres mistillidsafstemning af princip af Thomas Aagaard.  
Mistillidsafstemning: 29 for Søren, 0 for mistillid, 1 blank. Søren Parbæk er valgt som kasserer. 
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 
• Daniel Kansberg 
• Kåre Murmann Kjær 
• Jacob Hansen 
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• Rasmus O. Jensen 
Følgende valgt til bestyrelsen: Kåre Murmann Kjær, Jacob Hansen, Søren Kristian Skydt Andersen, Rasmus 
O. Jensen og Daniel Kansberg. 
SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 
Følgende er kandidater til suppleantposterne: 

• Uffe V Jensen 
• Søren Thorup 
• Morten Baagøe 
• Jens Ejnar Kristensen 

Valgt til 1. suppleant: Uffe. V. Jensen 
Valgt til 2. suppleant: Søren Thorup 
10: VALG AF INTERN REVISOR OG INTERN REVISORSUPPLEANT 
Michael G Nielsen genopstiller. Da der ikke er andre kandidater er Michael G. Nielsen genvalgt. 
Der er ingen kandidater til intern revisor suppleant. Ingen er valgt. 
11: VALG AF DELEGEREDE TIL LANDSFORENINGEN 
Følgende er kandidater som delegerede til Bifrosts generalforsamling: 

• Daniel Kansberg 
• Morten Baagøe 
• Søren Kristian Skydt Andersen 

Valgt er Daniel Kansberg og Morten Baagøe. 
12: EVENTUELT 
Følgende er punkterne under eventuelt. 
BRUG FORENINGENS MIDLER 
Bo Karlsen henstiller til bestyrelsen at de henvender sig til udvalgene og informerer dem, hvis det ser ud til at 
der opstår et overskud for 2012 og gør dem opmærksom på, at de kan bruge af dem. 
BRUG BIFROST-PULJEN 
Foreningsaktive opfordres til at søge Bifrostpuljen til deres aktiviteter – husk at gå forbi bestyrelsen inden de 
sender en ansøgning. 
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UNDERSKREVET 
 
    
Yvonne Hagbard  Stinne Kirketerp 
Formand  Dirigent 
 
  
Kåre Murmann Kjær 
Referent 
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN 
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA. 
1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Taletiden for hver enkel debat er to (2) minutter for førstegangsindlæg og et (1) minut for videre 
indlæg. Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid. 

1.4. Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning. 
1.5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden der 

ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er på 
valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse , 
almindeligt suppleringsvalg. 

1.6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt tidspunkt 
under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet. 
Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i to minutter. Herefter kan 
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal. 
Herefter foretages suppleringsvalg. Genvalg kan ikke finde sted. 

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

1.8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes 
generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny generalforsamling indenfor en 
måned.  

2. AFSTEMNING 
2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det næst-

mest yderliggående osv. indtil alle forslag er faldet eller et forslag er vedtaget. Det er dirigenten der 
bestemmer hvor yderliggående de enkelte forslag er, og dermed rækkefølgen afstemningen skal 
foregå i 

2.2. 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 afstemning, det er op til 
stemmeudvalget at vurdere hvorvidt er påkrævet at genoptælle stemmerne. Det er ikke muligt at 
stemme med fuldmagt. 

3. FORSLAG OG BUDGET 
3.1. 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. 
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3.2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og 
disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Ethvert forslag 
behøver kun at beskrive de budgetpunkter det berører, og den financielle justering der skal foretages 
samt beskrivelse af hvilke faktuelle ændringer det medfører. Såfremt flere forslag berører de samme 
budgetpunkter, de ikke kan forenes 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. 

3.3. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”. 
4. PERSONVALG 

4.1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.  
4.2. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia.  
4.3. Ved personvalg har alle stemmeberettigede ret til at stemme på lige så mange kandidater, som der 

er pladser. Man behøver ikke at bruge alle sine stemmer, og man kan ikke stemme på den samme 
person mere end en gang til en given afstemning. 

4.4. Hvis mindst et stemmeberettiget medlem begærer det, vil et personvalg være skriftligt. Personvalg 
hvor de stemmeberettigede har mere end en stemme vil altid foregå skriftligt af praktiske hensyn. 

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

4.6. Ved suppleantposter hvor der vælges mere end en kandidat afgøres rækkefølge af suppleanter af 
stemmetal. 

4.7. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der 
begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen er vigtig, 
eksempelvis suppleantvalg, hvor afstemning er nødvendig for at afgøre rækkefølgen. 

4.8. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages 
mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i to minutter. Herefter 
kan generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal.  
Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er 
yderligere mistillidsbegæringer. 
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BILAG B: BERETNINGER 
FORMANDENS BERETNING 
Så er endnu et år i TRoA gået, og 2011 har overordnet set været et super år, både økonomisk og 
indholdsmæssigt. Vi har i år fået et pænt overskud (se Bilag C). Vi har i år også haft en markant stigning i 
antallet af aktiviteter, både i og udenfor klublokalerne.  
I starten af året fik vi en gammel kending tilbage, TRoA-con. Den blev afholdt i mindre skala end normalt, 
men med stor succes.  
Derudover er der kommet 2 nye faste aktiviteter til i løbet af året. TRoA Airsoft, som har været længe ventet, 
er blevet en realitet. De har allerede afholdt flere spilgange og er kommet rigtig godt i gang, med deltagelse 
fra både medlemmer og nye hoveder, og de er meget aktive. Den anden er Krater, en ny livekampagne som er 
noget anderledes end det fantasy, som ellers er udbredt. Denne nye post apokalyptiske kampagne, har haft 3 
spilgange, som alle har været godt besøgt, og kører for fuld drøn i 2012 igen. 
Begge aktiviteter kan kun siges at være blevet en succes allerede, og de er med til at skabe nytænkning i 
TRoA, ifht. hvilke aktiviteter vi kan tilbyde medlemmer. De er samtidig med til at lukke op for nye 
medlemmer og en lidt anden brugergruppe. Vi håber at begge aktiviteter fortsætter med deres succes i det 
nye år.  
Vores faste aktiviteter trives, vi har fortsat mange pen n’ paper hold og tabeltoppere, som kører ugentligt. 
Vores andre kampagner, Sidste Søndag og Yxenskoven, har begge berettet om fremskridt, hvilket også er 
glædeligt. Det er ligeledes rart at se, at klubbens lokaler bliver hyppigt brugt. Udover det har der været 
afholdt et utal af workshops, brætspils aftener og andre små arrangementer.  
Derudover har året budt på en tur til Barda event i Rebild bakker, hvilket var en super oplevelse og en 
mægtig reklame mulighed for klubben. Der var rigtig flot opbakning fra klubben medlemmer og det var en 
super fantastisk dag. Vi vil meget gerne sige tak til alle der hjalp til. 
Året 2011 var ligeledes et år med masser af fonds ansøgninger, især det store projekt Yxenborg, har været 
flittige. De er kommet godt i gang og har fået positive tilbage meldinger. Vi har derudover også fået 25.000kr 
fra TRYG-fonden til at gennemføre førstehjælps kurser, som vil blive gjort i det 1. halvår i 2012.  
Året 2011 bragte desværre også en ekstra ordinær generalforsamling, som fandt sted i august. De nærmere 
omstændigheder ang. den ekstra ordinære generalforsamling kan ses på hjemmesiden for de som ikke 
allerede er bekendt med den. Resultatet blev dog, at vi fik valgt ny formand og skiftet lidt ud i bestyrelsen. 
Ligeledes fik vi en ny politik ifht. overnatning i klubben, som ligeledes kan ses på hjemmesiden. 
Det har været spændende at arbejde i bestyrelsen i år, der er kommet mange nye ideer og der er blevet 
arbejdet hårdt for at imødekomme de ting der kommer ind. Det er fedt at se at vi i år har haft så mange nye 
tiltag, som er blevet positivt imødekommet fra medlemmer og folk udefra. Det er dejligt at se alle de frivillige 
folk, der hjælper til med at gøre klubben til det den er og samtidig have overskud til at finde på nye ideer. Der 
skal derfor lyde en tor tak og ros til alle dem der i årets løb, har hjulpet til, både ved faste arrangementer, små 
arrangementer og generel drift af klubben. 

CAFEUDVALGET 
Caféen er for alvor kommet i gang igen, og vareudvalget er langsomt ved at komme på højde med ”gamle 
dages” niveau. Bedre lagerstyring, og mindre, mere målrettede indkøb, har reduceret antal af varer, der ryger 
over ”Sidste Salgsdato”. Desuden har vi indført tilbud på varer, der nærmer sig ”Sidste Salgsdato”. Varer der 
bevæger sig udover datoen bliver taget ud af sortimentet og kommer medlemmerne af foreningen til gavn. 
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Planerne for 2011 omkring ombygning af Caféen blev påbegyndt, og Caféen blev ryddet for de gamle hylder, 
reoler og skabe, og Caféen har gennemgået en grundig oprydning.  
I samråd med bestyrelsen er den planlagte ombygning blevet udskudt til 2012, da man påtænker, at sætte 
hele stueetagen i stand, og Vi blev derfor fra bestyrelsens side bedt om, at udskyde vort planlagte 
forehavende til ultimo april, hvor ombygningen af underetagen efter planen påbegyndes. 
I den forbindelse ønsker man fra Café-udvalgets side, at man budgetterer med kr. 10.000,- til ombygning af 
Caféen i 2012, da det påtænkes at anskaffe hylder og møbler, som kan give en bedre indretning af Caféen og 
præsentation af de varer, som Vi har til salg i Caféen. 
Salg af Magic-kort har været et positivt tiltag, og Vi forventer, at forsætte med at have nye udgivelser til salg 
fra Caféen, ligesom Vi fortsat sælger terninger og plastiklommer til kort. 
I forbindelse med Air-Soft afdelingen begynder vi fra ultimo januar, at have reservedele til air-soft og skud til 
salg i Caféen i samarbejde med Air-Soft, ligesom Red Bull bliver indkøbt til Caféen på deres foranledning. 
Vi vil efter ombygningen kigge på, hvilke varer, det kunne være relevant at have udover de ovenstående, samt 
boardmarkers, stearinlys, chips, drikkevarer og slik. Vi vil fra Maj kigge på muligheden for at have Is i 
foreningen igen – sommeren over. 
Umiddelbart har vi i Caféudvalget gang i en revidering af vores nøgle-liste, der rettes til således, at de 
tilgængelige nøgler distribueres imellem De af vore medlemmer, der skal have adgang til Caféen. Folk med 
Café- eller multinøgler, der ikke er økonomisk ansvarlig for et område eller er fungerende Cafe-vagt eller 
afløser, får således ikke kode til Caféen (formand, kasserer og sekretær i bestyrelsen undtaget). 
Vi håber, at året 2012, vil byde på en markant udvikling i Caféens virke, og byde på en frisk fornyelse mht. 
indretning, og vareudvalg, der vil blive mere tidsvarende. 
Med håbet om et godt og positivt år for hele foreningen. 

FESTUDVALGET 
Festudvalget har i 2012 nået og lave et ret stort overskud i forhold til hvad vi forventet (se budget). Vi har i år 
ikke haft nogen rigtig øv udgifter, vores fadøl rester som sidste år gav os vores største tab kunne vi i år sælge 
videre til hyggecon, så set på det økonomiske i år har det været rigtig godt år. 
Hvad angår folk i udvalget har vi haft lidt skiftning vi har i år sagt velkommen til Mike Hallund og sagt farvel 
til Splint, med det nye udvalg står vi stadig stærk og klar til næste års udfordringer. Vi har også fået ny 
formand som er blevet Søren Kristian.  
Året 2012 er planlagt sådan ca. der kan jo altid ske ændringer hvis vi får bedre ideer eller noget står i vejen 
for vores planer. Sådan som det ser ud lige nu får vi 7 fester i år det er 2 mere end i år. Festerne bliver 
følgende: Fastelavnsfesten (allerede afholdt), Forårsfesten (21-04-2012), Sankt sans fest (16-06-2012), 
sommerfesten (25-08-2012), Oktoberfesten (13-10-2012), Halloween fest (3-11-2012), Julefrokost (8-12-
2012) og Nytårs festen (31-12-2012).  Grunden til flere fester er at vi i år har mulighed for endelig og afholde 
en nytårs fest og at vi synes det var kedeligt der ikke var en fest imellem 4 og 8 måned. 
Vores store ambition for 2012 er helt klart stadig og lave fede fester med lige så høj standart som sidste år og 
så vil vi gerne bygge vores bar helt om, af samme grund forventer vi også og give lidt underskud i år. 
Har i ideer til hvordan vi gør vores fester meget mere fede for jer så skriv endelig til os på fester@troa.dk 

FRAKTION BRÆTSPIL 
I det forgange år har vi indkøbt en hel del nye brætspil, hvilket var muligt da vi faldt over nogle meget 
fordelagtige tilbud. Rent faktisk er der købt så mange ind at en del af dem endnu ikke har været i brug endnu.  



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

 
10 

De spil der blev indkøbt er af en blandet størrelse, men fokus blev lagt på adventure spil og spil der er tilegnet 
2 – 4 spillere. Dermed er der ikke blevet indkøbt særlig mange små spil og kun 2 større spil. 
Der blev afholdt en håndfuld succesfulde brætspilscafeer med deltager antal på 20 – 30 hvilket må siges at 
være ganske pænt.  
Udvalget fik lov til at overskride budgettet med en større sum penge idet at det efterhånden er blevet klart for 
os alle at brætspillene skal vedligeholdes og beskyttes bedre end de hidtil er blevet hvis vi skal have glæde af 
dem de næste mange år. Det skyldes selvfølgelig at enkelte af vore spil bruges meget flittigt.  
Næste år vil der være færre penge til indkøb af brætspil og der vil blive fokuseret på udvidelser til de 
populære titler samt fornyelse af gamle kendinge.  
Det er planen at der nogenlunde fast vil blive afholdt brætspilscafeer en gang om måneden, og der vil fra 
udvalgets side være fokus på at få prøvet nogle af alle de spil der endnu ikke er blevet spillet.  
TRoA har rigtig mange gode spil så det er bare om at få dem brugt og lært. Vi ved alle at det er lettest at tage 
et spil man kender godt i forvejen når der skal spilles, men forsøg en gang i mellem at tage et nyt spil, også 
selvom det betyder at man skal bruge 20 – 30 minutter på at læse en regelbog. Det sker at man får en 
fantastisk oplevelse.  

IT-UDVALGET 
I år fik vi endelig flyttet alle TRoAs hjemmesider til et nyt webhotel. Det der for alvor fik sat gang i det projekt 
var en oversvømmelse hos vores webhotel, som gjorde at vores gamle server blev inficeret af malware som 
var umuligt at slippe af med (der må have været et sikkerhedshul et sted – de nægter stadig hårdnakket).  
Derudover har der været en masse hjemmeside projekter i år. Såvidt jeg husker drejer det sig om følgende: 
• Yxenskoven kampagnen - hjemmeside 
• Sidste Søndag – wiki-side 
• Khypris År 1 (sommerscenarie) – hjemmeside 
• Krigslive VII – hjemmeside 
• TRoA Con 2012 - hjemmeside 

I det kommende år er der ikke de store projekter på bedding. Vi overvejer at opdatere troa.dk og flytte det 
over til wordpress fordi det er sikrere, lettere at vedligeholde og lettere at anvende. Det kræver dog et stykke 
benarbejde at lave selve flytningen (det meste indhold skal flyttes manuelt), men når det er overstået, bliver 
det lettere fremadrettet. Om det sker afhænger dog meget af hvor meget tid der går med andre projekter, da 
der ikke er et presserende behov. 
Så vil jeg afslutningsvis gentage min opfordring fra sidste år. IT-udvalget kan levere en masse services til dig 
som arrangør i TRoA. 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. 

KRATER-UDVALGET 
År 2011 var året hvor Krater, Krater-udvalget og selve spillet startede. Det er derfor også første gang at jeg 
skriver en årsberetning, så bær over med mig hvis der er fejl. 
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Vi startede i april med et uforpligtende møde, hvor vi mødtes, diskuterede muligheder og udvekslede ideer, 
og for tre unge rollespillere på 14/15 år var det overvældende at projektet blev skubbet i gang så hurtigt. Vi 
var på daværende seks personer: Jakob Møller Hansen (Hovedarrangør, Regler, Setting), Kasper Johannesen 
(Regler, Evner, Regelbøger og NPCer), Thobias Engeman Sandst (Illustrator og Setting), Søren Parbæk (PR 
og Økonomi), Migal (Michael Gärtner Nielsen) og Jesper Rossen, hvor sidstnævnte måtte takke nej til 
projektet, da han havde for meget arbejde andre steder. Desuden måtte Migal stoppe senere i projektet, men 
til gengæld kunne vi tage imod E.T. (Emil), som har taget meget af Migals gamle arbejde på sig (Setting og 
NPCer). 
Da spillet var klar til test, lavede vi tre ”Beta-spilgange” på henholdsvis den anden søndag i september, 
oktober og november. Til de tre spilgange var der i gennemsnit lidt over 80 spillere, hvor den bedste spilgang 
var oktober, hvor vi var over 100 spillere. Den store interesse for spillet kom lidt bag på os, men det var 
selvfølgelig positivt med det store deltagerantal. Cirka 40 % af alle spillere var medlemmer af TRoA, mens 60 
% ikke var medlemmer. 
Vi skyder spillet ordentligt i gang den 11. marts, hvor vi håber på en god start. Det vil koste 50 kr. for ikke-
medlemmer at spille med, mens det bliver gratis for medlemmer. 

LANUDVALGET 
Da jeg (udvalgsansvarlig, Red.) i hele 2011 ikke afholdte et event og da ingen af de andre i udvalget har gjort 
det og da ingen i udvalget inkl. mig selv har nævnt noget for 2012 vil jeg mene at udvalget bør lukkes. 
Dermed ikke sagt at der ikke kommer et Lan arrangeret arrangeret af mig eller andre i 2012, men der er 
ingen grund til vi har et udvalg for events der sker så få gange. 
Således er udvalget lukket. 
Bestyrelsen: Det står folk der gerne vil lave LAN-arrangementer frit for at genoprette udvalget. 

ROLLESPILSLOKALITETEN YXENGAARD 
Ideen til Yxenborg – en fast liverollespilslokation, opstod i 2004 sammen med døgnscenariet Kampen i 
Yxenskoven I Tornby Klitplantage. Dette projekt har været i proces siden og det har været en sej og 
langsommelig proces. Det har mundet ud i at vi nu er i gang med at fundraise til den lokation vi fik tildelt af 
Naturstyrelsen Vendsyssel i 2007. 
Projektet hedder Yxengaard Projektet. (navnet på den by vi spiller i til kampagnen). Formålet med projektet 
er at lave/opbygge et bymiljø i skoven af naturen egne materialer. ”Byen” Yxengaard skal bruges som ramme 
for vores kampagne og til større scenarier. 
Den skal også danne ramme for en ny tværfaglig oplevelsesorienteret undervisningsmetode der tager 
udgangspunkt i rollespil (jeg kalder metoden for ELARP: Educating Live Action Roleplay). Den skal også 
kunne bruges som overnatningssted for skovens andre brugere. Opbygningen og vedligeholdelsen af området 
er også tænkt som sociale projekter for børn og unge der ikke har det nemt og evt. som aktiveringstilbud for 
langtidsledige. 
Vi holder en byggeuge til August hvor vi inviterer på en uges hårdt arbejde med at få realiseret nogle af vores 
ideer. (dette vil også være en del af vores medfinansiering af projektet) denne uge bliver med deltagelse af 
”håndværkere” fra hele landet og vi afslutter ugen med et overnatningsscenarie (jf. døgnscenarier i beretning 
om Yxenskovens Hemmelighed). 
TRoA er som forening gået ind i projektet som ansøger til de midler der skal bruges for at realisere projektet. 
Yderligere parter i projektet er Hjørring Kommune, Naturstyrelsen Vendsyssel og Yxenborg Aps (mit firma 
se evt: www.yxenborgevents.dk ). 
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Foreløbig har vi fået 125.000 til at sikre området, lave handicapvenlige stier igennem området og etablere 
vandforsyning til skoven. Dette arbejde er i gang. Bifrost har også doneret 5000 kr. til projektet 
Så har vi fået tilsagn om 300.000 kr. hos LAG og der er søgt hos Naturstyrelsen, Hjørring Kommune og 
Friluftsrådet. Det vil være for omfattende at beskrive Yxengaard projektet i detaljer her og jeg/vi regner med 
at oprette en hjemmeside som skal være projektets vindue ud til verdenen og dokumentation for projektet. 
Der er lavet en projektansøgning til LAG med en beskrivelse af projektet og med et meget uddybende budget. 
Denne ansøgning ligger i pdf. format og kan rekvireres hos nedenstående. 

SIDSTE SØNDAG 
REGNSKAB 
2011 har igen bragt et overskud til Sidste Søndag, denne gang et noget større overskud end forventet, da vi 
har oplevet en kraftig vækst i vores deltagerantal. Vi havde kalkuleret med en stigning på 10 spillere pr, 
spilgang med er endt med en stigning på 33,4 spillere pr. spilgang, næsten udelukkende blandt ikke 
medlemmer og nye spillere. Dette gjorde at vi anmodede bestyrelsen om at benytte noget af dette uventede 
overskud til at foretage nyinvesteringer i kampagnen hvilket vil blive benytte i 2012 og fremover til at berige 
kampagnen. 
ARRANGØRER 
I løbet af året har der været en del ændringer, hvor vi først sagde velkommen til Martin Klemmesen som ny 
arrangør. Ca. midt på året trak Jens Ejer og efterfølgende Morten Baggøe sig fra arrangørgruppen grundet 
henholdsvis uddannelse og nye udfordringer. Vi vil gerne takke begge de to for 3 års tro tjeneste. Martin 
Klemmesen har også trukket sig fra arrangørgruppen, grundet arbejde og vi takker også Martin for hans 
indsats for at få kampagnen til at løbe rundt. Som erstatning for Martin har vi fået Mike Hallund ind i 
gruppen og vi ser frem til hvad han kan bidrage med. 
ÅRET DER GIK 
Som nævnt tidligere har vi oplevet en stor stigning i vores deltager antal og vores gennemsnitlige 
deltagerantal for i år lå på 225 spillere, hvilket vi er meget tilfredse med. Vores antal af medlemmer har ligget 
stabilt på 80 pr. spilgang og det er primært ny spillere der har givet os fremgangen. Dette er på trods af at 
naturen endnu engang var imod os i november. Hvor vi i 2010 aflyste pga. snestorm var der denne gang 
udsendt storm varsel. Til trods for dette var der 59 fremmødte som oplevede en meget intens og 
sygdomsfyldt (ingame) spilgang. 
Endnu engang afholdte vi også vores døgnscenarie og endnu engang blev det en stor succes. I 2011 lå det ikke 
som tidligere sammen med en Sidste Søndag, men derimod i Pinsen (hvilket vi har tænkt os at stræbe efter i 
fremtiden også) og var en stor succes. 202 spillere deltog hvilket var en stigning på 36 spillere i forhold til 
året før. Endnu engang vil vi gerne takke de hjælpere, npc’er og andre for deres utrættelige arbejde der var 
med til at gøre døgnscenariet til en fantastisk oplevelse for vores spillere. 
Endvidere deltog vi også i Barda Træf som denne gang var delt ud på flere lokationer, vi deltog i Rebild 
bakker og det blev et stor succes med en stor gruppe af Troa folk (ca. 30) der var ude og vise fanen og 
promovere foreningen og Sidste Søndag. Vi har en del forhåbninger om at dette vil være med til at få flere 
deltagere med til Sidste Søndag og Troa generelt og vi vil forhåbentlig også deltage i det næste Barda Træf. 
ÅRET DER GIK I NEBELHEIM 
I år har Nebelheim haft lidt mere ro igennem året end tidligere. Livet er på mange måder vendt tilbage til det 
gamle efter tiden med von Carstein. Så det har bare været de sædvanlige oplevelser med orker, bæstmænd, 
unævnelige krigere, dæmoner og Sølvmasken. Men den sylvanske borger lader sig ikke kue, for når man er 
vokset op med udøde som en del af hverdagen så skal der meget til at ryste en. Og et nyt koncept er også 
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kommet til blandt byens bueskytter: ”Volley Fire”, hvilket blev benyttet ganske effektivt mod de angribende 
bæstmænd til bæsternes store overraskelse. Så alt i alt ånder alt fred i Nebelheim, så fredeligt det nu kan 
blive i en by hvor unævnelige, udøde og andet utøj har en tendens til at holde ritualer… 
NYE TILTAG 
Vores initiativer for 2012 er primært rettet mod byvagten. Med implementeringen af de nye byvagts kofter 
bliver de nu også bevæbnet med buckler, hellebarder og spyd (henholdsvis ti og fem styks) for at kunne give 
byvagten noget med pondus i kampen mod bæster og borgere. Disse tiltag vil selvfølgelig også komme 
foreningen til gode ved deltagelse i andre scenarie eller i foreningens egne scenarier. 
VISION 
Vores klare vision for 2012 er at få øget vores deltagerantal og forhåbentlig få en eller flere spilgange med 
over 300 spillere. Dette skal ske igennem et fortsat arbejde med PR og øge kendskabet til Sidste Søndag 
igennem kontakt til skoler og kontakt til medierne.  
Vi vil også fortsætte vores arbejde med at øge kvaliteten af kampagnen, både på det spilmæssige plan og 
forhåbentlig kunne tiltrække flere ældre spillere, men også på det visuelle plan med udlåns kostumer og 
uniformer til byvagten og lensherrenes tropper. 
Vi har også fortsat planer om at arrangere ture til andre kampagner og scenarier og allerede nu er vi ved at 
udarbejde en tur til et junior scenarie i april, hvor vi vil give vores yngre flere oplevelser af et overnatnings 
scenarie, så de forhåbentlig forbliver med os igennem teenager årene. 

TABLE-TOP UDVALGET 
2011 startede godt med masser af aktivitet på de faste dage, dette drejede sig ikke kun om spil, men også 
reparation af gammelt terræn og fremstilling af nyt, ydermere startede året med både en ret lille turnering til 
TRoA Con og en større kampagne der løb over flere måneder. Desværre er aktiviteten faldet efter 
sommerferien, dette skyldes at der er kommet en ny spille klub i Aalborg. Det dalende spiller antal har 
resulteret i en sneboldeffekt, som har reduceret aktiviteten til et par spillere om ugen.  

TROA AIRSOFT 
Tilbage i februar 2011, begyndte vi for alvor at skabe ideen om at TRoA airsoft skulle blive en realitet, som et 
godt alternativ til det haltende miljø i Aalborg. 
Siden da har vi afholdt syv spillegange i Pandrup, Allingåbro og de seneste gange midt i Aalborg. Ydermere 
har vi afholdt 14 workshops i TRoAs lokaler. Deltagerantallet lå i de første måneder rigtig højt. Til trods for, 
at vejret var imod os var vi oppe på mellem 25 og 30 deltagere de første to gange i Pandrup. Det gav os 
utroligt meget optimisme. 
I Allingåbro havde vi lånt et nedlagt slagteri til at spille indendørs i, her havde vi første spilledag over 50 
deltagere, og det viste sig at være for mange til lokationen, og i forhold til vores planlægning. Det resulterede 
i, at mange af spillerne gik derfra med en uheldig oplevelse, ligesåvel gjorde vi arrangører. Spillegangen efter 
i Allingåbro havde vi imidlertid sat en begrænsning af spillere på, hvilket var en klart større succes. Den 
spillerbegrænsning fortsatte vi med gangen efter, hvor vi begge gange var stort set fuldt belagt med 30 
spillere. I august måned blev Allingåbro utilgængeligt, men tilgengæld fik vi muligheden for at låne 
Carlsbergs gamle lagerfaciliteter midt i Aalborg, på Postmestervej. Det er en meget attraktiv placering, og 
vores spillerantal var også højt de første par gange. Sidenhen kom en anden lokal forening: Aalborg Hardball 
Forening imidlertid på banen, og har siden også fået lov at benytte banen. Det betyder at en 10-12 faste 
spillere hos os de første gange, nu spiller hos AHF i stedet, dels pga medlemsprisen, og dels pga venskaber, 
m.v. 
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Det fald i spillere har betydet at vi ikke har kunne indtjene nær så mange penge som forventet. Vi har også set 
os nødsaget til at fjerne ideen om at tjene penge på ”frie kugler”, og vores ”dækningsgebyr” til etableringen af 
banen har vi også fjernet. Dette er sket fordi AHF uden disse ekstra omkostninger har sat for 20.000kr 
dækninger op på banen, hvilket jo klart er en konkurrencemæssig fordel for dem, hvorfor vi har sænket 
prisen. 
Sidste spillegang i 2011 har imidlertid vist et nyt billede, hvor vi nu har appeleret til nye folk. Det drejer sig 
om folk der er interesseret i at prøve hobbyen, men ikke investere så mange penge. TRoA har ligenu en række 
lånevåben, som vi lejer ud, og her har vi altså kunne tjene lidt flere penge. Det billeder ser ud til at tegne sig 
for januar-spilgangen ligeså, og forhåbentlig langt ind i det nye år. Hvad bedre er, er at disse nye spillere for 
de flestes tilfælde er interesseret i at komme igen. Flere af dem fra december har været ude og købe våben 
selv, og kommer med os ud til januar. Hvis vi kan få gjort dem til TRoA medlemmer, har vi et godt grundlag 
for videre drift. 
I 2011 har vi også brugt flere penge end forventet, da der har været en række etableringsomkostninger som vi 
ikke havde forudset. Disse omkostninger, sammenholdt med vores manglende indtjening, har betydet at 
vores budgetterede overskud har vendt sig til et underskud. Tilgengæld har vi fået Airsoft etableret som en 
del af TRoA, og tydeliggjort at vi bestemt er kommet for at blive, med en ressourcestærk forening i ryggen. 
I forbindelse med driften af udvalget har der været en række ændringer, tilføjelser og misforståelser. De 
første fire i udvalget var fra starten stort set helt ukendte i TRoA-regi, og vi var ikke helt klar over 
udvalgsstrukturen i TRoA. Det har betydet at vi i udvalget ikke har været ret gode til at kommunikere, særligt 
med bestyrelsen.  
Vi har i flere omgange forsøgt at lave en organisering internt i udvalget, for at få fordelt opgaverne, og i 2012 
vil dette være første prioritet. Derfor er vi også ved at rydde op i udvalget, og i stedet bruge dem vi kan drage 
nytte af, pga engagement. Derfor har vi nu seks medlemmer af udvalget, hvor halvdelen er fra det oprindelige 
udvalg. 
I 2012 vil vi også arbejde på at lave en ”manual” for driften af udvalget, afholdelse af spillegang, m.v. Den er 
allerede i gang med at blive produceret, og vi forventer at have den klar til februar. Formålet med denne 
manual er, at få nedskrevet i detaljer hvordan man håndterer alle de elementer vi som udvalg har ansvar for. 
Det være sig hvordan man agerer når en skal låne et våben, hvordan en spilledag annonceres og afholdes, 
hvilke kanaler man skal igennem når det handler om, at skaffe ny bane, osv. Således kan helt nye folk komme 
ind og lave et knaldgodt stykke arbejde. 
Som nævnt har der i slutningen af 2011 vist sig en tendens til at vi kan tiltrække nye spillere. Det vil vi gerne 
fokusere på i 2012, hvorfor vi vil bruge energi på at lave en række marketingsmateriale i form af flyers og 
plakater til ophængning i butikker, samt foreningens lokaler. 
Det nye år vil også være det år hvor vi skal have vores egen bane, som vi selv har 100% råderet over, gerne i 
en lang periode fremover. Det skal ligeledes være året hvor vi kommer ud og spiller, hvorfor vi planlægger en 
større spillegang, eventuelt over en weekend i sommerperioden, som skal foregå længere syd på, og tiltrække 
cirka 50 spillere. Vi bestræber os ligeledes på at forbedre kommunikationen med bestyrelsen, og styrke vores 
interne struktur i udvalget. 

XENOGLOSSIA 
Hvordan gik 2011 så for TRoAs klubblad? 
Det har på mange måder været et skidt år for vores elskede blad Xenoglossia. Som vi kunne berette sidste år i 
vores årsberetning, har vi mistet to faste layouters. I dette år lykkedes det os at få et blad på gaden, der var 
layoutet af en af vores gamle layouters, men det var ikke en permanent løsning. Der er desværre gået lang tid 
med at finde en layouter. Hen på sommeren lykkedes det os dog endelig at finde en layouter, der har givet 
tilsagn om at ville layoute for os i længere tid. Så langt, så godt. 
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Pga. den ekstraordinære generalforsamling, har vi i år også fået ny formand, hvilket er ganske fint. Yvonne er 
dog også en af de faste kræfter i redaktionen, og der er gået lidt tid med lige at få tiden til at gå op, med de 
nye opgaver. Det har også igen været et problem, at faste skribenter, som vi savner mange flere af, har været 
ramt af travlhed på arbejdet og lignende. Så materialet har ladet vente på sig, over en bred kam, i år. 
Hvordan ser det ud for 2012? 
Jeg synes, trods de udfordringer vi har haft i det forgangne år, at det ser ret godt ud for bladet. Vi har fundet 
en ny layouter, og der er muligvis planer om at anskaffe layout-programmer, der skal være TRoAs ejendom, 
så vi ikke er sårbare på samme måde, hvis vi mister en layouter. 
Et blad er allerede planlagt, og det meste materiale er inde, og det er planen, at vi i hvert fald skal udsende 3 
blade i år. Der kan måske forekomme mindre forskydninger i udgivelsestidspunkter, da vi skal have 
inkorporeret nye redaktionsmedlemmer i vores arbejdsgang. Muligheden for 4 blade i år foreligger, men vi 
vil gerne se tiden an, og kun forpligte os til de 3 numre, da vi allerede er næsten igennem 1. kvartal. 
Det er også vores håb for året, at bestyrelsen i højere grad vil bruge bladet til at kommunikere til 
medlemmerne. Bladet er en glimrende mulighed for at nå folk, der måske ikke checker referater af møder på 
vores hjemmeside. 
Det er også planen, at Facebook skal bruges aktivt som et sted at finde skribenter, hvad enten de er faste eller 
kun skriver en enkelt gang. Vi håber at kunne fange en del arrangører af forskellige spil, lives og turneringer i 
TRoA-regi, og få dem til at dele deres oplevelser med os andre, så vi alle kan se, hvad der sker i denne store, 
vidtfavnende forening. 

YXENSKOVENS HEMMELIGHED 
Kampagnen Yxenskovens Hemmelighed blev med virkning fra marts 2011 en del af TRoAs aktiviteter. 
I 2007 startede kampagnen op i Tornby Klitplantage, efter at Skov og Naturstyrelsen havde anvist os et lille 
stykke statsskov hvor vi måtte spille, fælde træer og lave bål. 
Vi lavede en ”forening” StYx. men blev aldrig en officiel forening på trods af stiftende generalforsamling – 
formålsparagraffer – medlemsregistrering m.m. da der som vi så det ikke var nogle muligheder for 
kommunal tilskud, da vi ikke havde en adresse i en bygning og derfor ikke kunne få tilskud. Vi fortsatte dog 
som en form for klub.  
Kampagnen blev skudt i gang med scenariet Rejsen, der også var et sommerskole projekt i samarbejde med 
UCN (University College Nordjylland – Dengang Hjørring Seminarium). Projektet blev støttet af Hjørring 
Kommune – KulturAftalen – DGI – VisitNordjylland m.fl. Dvs. at der var god økonomi i projektet og vi så 
frem til en rigtig god opstart på vores kampagne. 
Der var ca. 110 spillere med til scenariet og det forløb godt. Det var bare 100 spillere under det budgetterede 
antal. Her gik det så skævt og der var ikke klare aftaler imellem parterne. 
UCN holdt de midler de havde søgt på UCN til en bogudgivelse om rollespil, hvilket også var en del af 
projektet og der var ikke velvilje til at deles om at dække underskuddet. 
Nu stod undertegnede med en gæld på ca. 60.000,00 kr. da jeg havde finansieret spillet med en kredit i 
banken underskrevet af mig som privat person, ”af skade bliver man klog, men sjældent rig”. 
Vi har spillet kampagnen siden 2007 med kun meget få aflysninger (sne 2011). Og deltagerantallet har jævnt 
været på ca. 30 spillere +- 10. grundet gælden har vi ikke kunnet markedsføre kampagnen og der har ikke 
været økonomisk råderum til de store inverteringer. 
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Gælden har været rigtig svær at nedbringe pga. af rentetilskrivningen, men der er, inden TRoA´s overtagelse, 
lykkedes os at nedbringe den til ca. 40.000 kr. ved bl.a. at spare lidt på maden til kampagnen, lave lidt 
børnefødselsdage og deltage på Børglum Klosters kilde marked. 
Gælden, der nu er blevet overtaget af TRoA bliver nu nedbragt betydelig hurtigere nu, da vi ikke står med 
rentebyrden. Det går ikke hurtigt, men det går trods alt den rigtige vej nu. 
Det har givet megen god ro på kampagnen at den er blevet en del af TRoA, at der nu er en god struktureret 
organisation bag, giver plads til at begynde at tænke mere i det spilmæssige og i markedsføring. Der er i år 
ansøgt om at lave 2 overnatningsscenarier, hvilket er blevet bevilliget og det ser vi frem til. 
Der er blevet markedsført på alle skoler i Hjørring Kommune og vi er i planlægningsfasen i forhold til en 
markedsføring af spillet på Hjørring Gymnasium.  
I forhold til tegning af medlemskab i TRoA går det ikke så godt og det skal være et af vores fokus punkter 
fremadrettet. 
Vi er meget glade for at være kommet under TRoA´s vinger og det giver en øget lyst til at videreudvikle 
kampagnen og udbrede live rollespillets gode egenskaber heroppe i denne nørre del af Danmark. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGET 
KASSERERENS BERETNING 
I 2011 har foreningen haft et overskud på 104.296,70 kr. – Det har ikke været hverken min eller bestyrelsens 
mening at det skulle ske! Vi kunne i oktober/november se hvor det bar henad og begyndte derfor at 
undersøge hvad der var sket – eller for hovedparten af overskuddet - ikke sket. Vi kom frem til at det var 
”mange bække små” der tilsammen endte i det store overskud. 
Primært er det fordi foreningen ikke har brugt alle de penge som generalforsamlingen havde afsat til 
aktiviteter og projekter i 2011 samt at 6 poster/udvalg/aktiviteter har givet væsentligt mere i 
indtægt/overskud end de var budgetteret til (fastsat af undertegnede til mere end 4000 kr.). 
Herunder er der en opsummering af ”de mange bække små”: 

Oversigt over betydelige forskelle mellem budget og regnskab 2011 

Større udgifter vi ikke har realiseret i 2011 (Poster større end 4000 kr) 
7.105 Forsikring - Betalt 9 mdr i forrige år (Efter 74 % Lokaletilskud = 1874) 

37.851 Ikke tilskudsberettiget nyanskaffelser (Vinduer+Køkken) 
4.047 Porto 
5.750 PR og Reklame 
7.461 Bestyrelsens aktiviteter 

15.000 Rollespilskonsulentarbejde (Primært Hjerteblod) 
9.875 Xenoglossia 

87.089 Ikke-realiseret udgifter 

Indtægter der er betydeligt større end forventet (Poster større end 4000 kr) 
4.095 Kontingeter 2011 

10.312 Aktivitetstilskud 2011 
8.086 Cafeen 
4.874 Sidste Søndag 

14.765 Sommerlejr 
25.296 Ekstraordinære indtægter 

67.428 Større indtægter end forventet 

154.517 Samlet for ovenstående 

Udgifter der var væsentligt større end forventet (Poster større end 4000 kr) 
-11.752 Vedligeholdelse Lokaler (Efter 74 % Lokaletilskud = 3055) 
-10.966 Yxenskoven kampagnen 
-8.296 Air-soft udvalg (Hardball) 

-31.014 I alt Større udgifter end forventet 

 
Bemærk at tallene er taget ud af kontekst i forhold til det samlede regnskabet og dækker som skrevet kun 
poster med mere end 4000 kr i forskel i forhold til budgettet. 

BUDGET 2011 OG REGNSKAB 2010 
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Kontobetegnelse Note 
Budget 
2012 

Regnskab 
2011 Procent 

Budget 
2011 

Regnskab 
2010 

. 
Kontingentindtægter 

Kontingent Senior (840 kr/år) 84.000,00 106.820,00 107% 100.000,00 90.290,00 
Kontingent Ungdom (540 kr/år) 38.000,00 
Kontingent Junior (420 kr/år) 42.000,00 52.050,00 95% 55.000,00 52.140,00 
Kontingent TRoAs Venner (200 kr/år) 3.000,00 3.225,00 108% 3.000,00 3.000,00 

  Kontingenter i alt   167.000,00 162.095,00 103% 158.000,00 145.430,00 

Lokaleudgifter 
Husleje -198.000,00 -192.561,42 100% -192.000,00 -189.608,64 
Skat, renovation, afgifter -12.000,00 -11.609,08 89% -13.000,00 -10.938,11 
Forsikring 1 -10.600,00 -2.894,27 29% -10.000,00 -8.618,50 
Vedligeholdelse 2 -5.000,00 -16.752,61 335% -5.000,00 -1.784,75 
El -15.500,00 -15.475,07 103% -15.000,00 -12.759,40 
Varme -21.000,00 -20.942,55 114% -18.400,00 -18.400,00 
Rengøring   -51.000,00 -6.023,00 75% -8.000,00 -8.265,81 
Lokaleudgifter før støtte -313.100,00 -266.258,00 102% -261.400,00 -250.375,21 
Lokalestøtte 231.000,00 187.591,00 97% 193.000,00 200.729,00 
Andre ikke tilskudsberett. Udg. -1.500,00 -1.472,63 147% -1.000,00 -900,65 
Ikke tilskudsberett. nyanskaffelser 3 0,00 -2.148,50 5% -40.000,00 -5.231,40 
Lokaleudgifter i alt -83.600,00 -82.288,13 75% -109.400,00 -70.778,26 

Tilskud og støtte 
Aktivitetstilskud 50.000,00 60.312,00 121% 50.000,00 44.677,00 
Andre tilskud 7.000,00 7.164,86 90% 8.000,00 8.444,91 
Fordeling af tilskud   0,00 0,00 0,00   
Tilskud og støtte i alt 57.000,00 67.476,86 116% 58.000,00 53.121,91 

Cafe 
Varesalg cafe 170.000,00 176.475,55 110% 160.000,00 160.660,39 
Vareforbrug cafe + andre omkostninger 4 -155.000,00 -148.389,09 106% -140.000,00 -129.091,75 
Cafe i alt 15.000,00 28.086,46 140% 20.000,00 31.568,64 

Administration 
Telefon 98 17 02 00 -1.500,00 -1.194,76 60% -2.000,00 -3.815,46 
Porto 5 -1.500,00 -952,88 19% -5.000,00 -5.812,75 
Kontorartikler -5.000,00 -4.352,25 109% -4.000,00 -4.259,56 
Reklame og PR Pulje 6 -4.000,00 -250,00 4% -6.000,00 -3.743,50 
Regnskab mm. 7 -2.000,00 -3.367,25 168% -2.000,00 -1.440,00 
PBS-administration -3.000,00 -3.112,39 104% -3.000,00 -2.625,77 
Kopimaskine -4.500,00 -4.225,77 106% -4.000,00 -3.105,00 
Klubskabe 2.000,00 2.100,00 131% 1.600,00 1.625,00 
Landsforeningen Kontingent mm. 8 -5.000,00 -2.405,50 60% -4.000,00 -3.822,50 
Nyanskaffelser klub 9 -27.000,00 -18.708,06 94% -20.000,00 -4.568,00 
Internetforbindelse og hjemmeside 10 -13.000,00 -13.947,80 100% -14.000,00 -12.977,76 
Bestyrelsens aktiviteter 11 -26.000,00 -6.538,66 47% -14.000,00 -3.515,47 
Øvrige udgifter -2.000,00 -1.201,35 30% -4.000,00 -1.630,51 
Dankortautomat -5.000,00 -5.106,29 128% -4.000,00 -3.497,54 
Æresmedlemmer 12 -2.500,00 -2.520,00 100% -2.520,00 -8.640,00 
Kassedifference   0,00 216,89 0,00 216,00 
Administration i alt -100.000,00 -65.566,07 75% -86.920,00 -61.612,82 

Rollespilskonsulent 
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Kontobetegnelse Note 
Budget 
2012 

Regnskab 
2011 Procent 

Budget 
2011 

Regnskab 
2010 

. 
Løn rollespilskonsulent 13 -30.000,00 -10.000,00 0,00 
Løn - Projekter (formålsparagraf) -5.000,00 1.342,80 -7% -20.000,00 
Pulje 0,00 0,00 0,00 
Matrialeudgifter Skoler/DUS/Andre 0,00 -1.342,80 27% -5.000,00 
Skoler/DUS/Andre 13 30.000,00 25.000,00 100% 25.000,00   
Rollespilskonsulent i alt -5.000,00 15.000,00   0,00 0,00 

Administrativ medarbejder 
Løn administrativ medarbedjer   -40.000,00 -38.880,00 97% -40.000,00 -38.880,00 
Administrativ medarbejder i alt -40.000,00 -38.880,00 97% -40.000,00 -38.880,00 

Lønadministration 
Lønadministration   -2.000,00 -1.905,90 76% -2.500,00 -2.030,63 
Lønadministration i alt -2.000,00 -1.905,90 76% -2.500,00 -2.030,63 

Financielle udgifter 
Rente indtægter 2.500,00 1.514,50 0,00 181,10 
Rente udgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diverse Gebyrer -1.000,00 -1.000,00 67% -1.500,00 -1.000,00 
Financielle udgifter i alt   1.500,00 514,50 -34% -1.500,00 -818,90 

Aktiviteter 
Xenoglossia (Klubblad) 14 -19.000,00 -4.125,00 29% -14.000,00 -18.652,53 
Ungdomsudvalg -2.500,00 -3.603,25 90% -4.000,00 -2.767,49 
Festudvalg  15 -3.000,00 8.191,79 164% 5.000,00 6.156,91 
Yxenskoven Kampagnen (Tornby 
Plantage) 16 -8.500,00 -8.889,00 -889% 1.000,00 0,00 
Tornby Plantage Projektet Indtægt 17 350.000,00 92.500,00 74% 125.000,00 0,00 
Tornby Plantage Projektet Udgift 17 -350.000,00 -92.500,00 74% -125.000,00 
Sidste Søndag 18 39.500,00 50.336,21 214% 23.500,00 40.723,90 
Nyanskaffelser Sidste Søndag -18.500,00 -32.457,05 309% -10.500,00 -24.508,65 
Brætspil 19 -4.000,00 -6.685,00 167% -4.000,00 -4.726,00 
Table-Top -2.500,00 -428,59 12% -3.500,00 -1.117,00 
Blood Bowl 0,00 -750,00 50% -1.500,00 
Hardball 20 6.000,00 -9.296,14 930% -1.000,00 
Krater 21 1.000,00 -5.292,36  n/a 
Live-huse (reparation+nye) 1.000,00 2.638,00 528% 500,00 -249,00 
Andre aktiviteter 1.000,00 5.360,08 536% 1.000,00 2.781,50 

  Aktiviteter i alt   -9.500,00 -5.000,31 67% -7.500,00 -2.358,36 

Overskud fællesudgifter   400,00 79.532,41 -673% -11.820,00 53.641,58 

Arrangementer 
Førstehjælp Indtægt (2010: Kulturnat) 25.000,00 0,00 0,00 9.006,20 
Førstehjælp udgift  (2010: Kulturnat) -25.000,00 0,00 0,00 -8.794,20 
Sommerscenarie indtægter 135.000,00 0,00 0,00 42.400,00 
Sommerscenarie udgifter  -133.000,00 0,00 0,00 -44.498,38 
Krigslive indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Krigslive udgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sommerlejr indtægter 22 35.000,00 49.467,00 145% 34.000,00 39.305,00 
Sommerlejr udgifter  22 -35.000,00 -30.702,00 102% -30.000,00 -33.207,09 
Junior sommerscenarie indtægt 0,00 0,00 0,00 0,00 
Junior sommerscenarie udgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
TRoA Con Indtægter 1.000,00 31.479,50 83% 38.000,00 350,00 
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Kontobetegnelse Note 
Budget 
2012 

Regnskab 
2011 Procent 

Budget 
2011 

Regnskab 
2010 

. 
TRoA Con Udgift -3.000,00 -29.680,09 82% -36.000,00 -1.413,03 

  Arrangementer i alt   0,00 20.564,41 343% 6.000,00 3.148,50 

Ekstraordinære indtægt/udgift 
Øvrige (DUF, Afskrivning, oa) 23 0,00 25.296,88 0,00 13.610,00 
Ekstraordinære indtægter i alt 0,00 25.296,88   0,00 13.610,00 

Henlæggelser 24 -20.000,00 100% -20.000,00 -20.000,00 

Overskud Foreningen TRoA i alt   400,00 105.393,70 -408% -25.820,00 70.400,08 
 
1 Da vi har startet Air-soft op, var det nødvendigt at forhøje vores erhvervs-ansvarsforsikring. Da vores nuværende forsikringsselskab ikke kunne tegne det højere beløb blev vi overført til deres erhvervs-afdeling. Den gamle police gjaldt fra oktober til oktober mens de nye police fulgte kalenderåret. Dvs. de første ni månder af 2011 var dækket af policen betalt i 2010, så regningen på den nye police for resten af 2011 (3 måneder) er derfor meget mindre end budgetteret. 

2 Vi har haft en smadret rude i stueetagen (kr. 11.908,-)  3 Der var på GF 2010 afsat 40.000 til istandsættelse af køkken på 1. sal og udskiftning af halvdelen af vinduerne på 1. sal. Ingen af disse projekter er blevet gennemført. 

4 Noten omhandler budget 2012    5 Porto er i 2011 blevet konteret ud til udvalg og bestyrelsens aktiviteter (porto til GF + EGF) 
6 Reklame og PR pulje er ikke blevet brugt i 2011, da der ikke er blevet fremstillet reklame materiale for TRoA i 2011. Bemærk at PR og reklamemateriale for udvalg og aktiviteter er konteret til respektive udvalg og aktiviteter og derfor ikke indgår på denne konto. 

7 Udgifter til regnskab er gået over budget da vi havde 3 personer på kursus (839 kr. efter tilskud fra Aalborg kommune) 
8 2012: Vi kan efter den 31-12-2011 ikke få tilskud til transport til Landsforeningens GF 
9 Der er blevet indkøbt 2 nye stationære computere til kontoret samt en ny projektor til Battle-lokalet. 
 

2012: Indkøb af bærbar 15.000 kr. + anlæg 12.000 kr.   10 Samle konto for Webhotel/domæner, Internet Torvegade og TV/Licens Torvegade 
 

Webhotel/domæner  5.075,50  
 

Internet Torvegade  3.381,30  
 

Tv-signal/Licens  5.491,00  

 

Bestyrelsen har i 2010 undersøgt om der var andre udbydere af TV-signal, men da vi er en forening er der ikke nogen af de traditionelle udbydere der vil have noget med os at gøre. Bestyrelsen har overvejet at skifte til en billigere pakke end den nuværende men taget i betragtning at TV’et i lokale to bliver benyttet ret meget, besluttede bestyrelsen at bebeholde den nuværende pakke. 

11 Generalforsamlingen afsatte penge til en hytte-tur for udvalg og bestyrelse, som bliver afholdt primo Marts 2012 i stedet for. Udgiften til GF/EGF i 2011 var kr. 4270,- 

12 Æresmedlemmer    13 Projekt Hjerteblod (Lindholm Høje Skole-rollespil) gav i 2011 en indtægt på 15000, der jf. projektbeskrivelsen bl.a. skal benyttes til indkøb af ny bærbar computer til klubben. Projektet færdiggøres endeligt i 2012 med en ekstra bevilling fra Aalborg kommune. 
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14 
Det er ikke lykkedes Xenoglossia-redaktionen at udgive 3 blade i 2011. (Se udvalgets beretning) 2012: Der budgeteres med 3 blade og 8000 til anskaffelse af Layout-software 

15 2012: Der er afsat 10.000 kr. til ombygning af baren  16 Yxenskoven Kampagne     
 

Indtægter 2011:  12.297,15  
 

Udgifter 2011:  -10.686,15  
 

Resultat før afskrivning af gæld:   1.611,00   
 

Afskrivning af gæld:  -10.500,00  
 

Som vedtaget på GF 2011 ifm. overtagelse af kampagne/Tornby Rollespilsby. 
 

Samlet resultat med afskrivning af gæld:    -8.889,00   
 

For at øge deltagerantalle er der i 2011 brugt 2500 kr på foldere til kampagnen 
17 Tornby Plantage Projekt. Resten af de penge der er udbetalt fra Hjørring kommune til projektet er henlagt til brug i 2012. I 2012 der p.t. tilsagn på fondsmidler for 350.000,- Disse midler kræver medfinancering for et tilsvarende beløb. Generelt vil der ikke blive afholdt udgifter før en indtægt er sikret. 

18 Sidste Søndag    
 

Indtægter 2011:  116.342,50  
 

Udgifter 2011:  -66.006,29  
 

Resultat før nyanskaffelser   50.336,21   
 

Nyanskaffelser 2011  -12.457,05  
 

Henlæggelse til fremstilling af Monsterdragter -20.000,00  
 

Overskud Sidste Søndag 2011   17.879,16   

 
Der er henlagt 20.000 kr fra 2011 til fremstilling af monsterdragter. 

19 Fraktion Brætspil er gået 2685 kr. over budget med bestyrelsens godkendelse til at sikre vores nuværende brætspil med bl.a. kortlommer mm. 
20 Hardball er opstartet i 2011 og har af bestyrelsen fået tildelt penge til opstart og bygning af dækninger til banen på Postmestervej. (Se i øvrigt udvalgets beretning) 
21 Krater er også startet op i år med 3 gratis spilgange og har fået 5000 kr tildelt til dette af bestyrelsen. 

22 Sommerlejr har i 2011 givet et stort overskud på kr. 14765,-. Sommerlejr udvalget har foreslået bestyrelsen at næste års sommerlejr (2012) må budgettere med et nul eller minus. 

23 Ekstraordinære indtægter: Der er to poster der udgør hovedparten: En forsikringsudbetaling på cakr og tilbageførsel af en henlæggelse på kr. 12646,- fra sidste år vedr. tilbagebetaling af lokalestøtte hvor kravet fra kommunen ikke var så stort som det henlagte beløb. 

24 Henlæggelser: Som vedtaget på sidste generalforsamling henlægges 20.000 kr. til Sidste Søndags Hytte/toilet i Lundby Krat. Den samlede henlæggelse til dette projekt er nu på kr. 75.000,- 
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STATUSOPGØRELSE 2011 
Statusopgørelse for TRoA 2011. 

Kontobetegnelse Regnskab 2011 Regnskab 2010 

Aktiver 
Medlemskonti -7.900,00 -4.485,00 
Likvid beholdning 284.768,78 199.915,76 
Varelager Cafe 33.267,37 25.753,00 
Varelager Bar 13.051,83 13.273,08 
Depositum Husleje 70.638,27 68.845,55 
Tilgodehaven Nets 1.600,00 2.718,00 
Andre tilgodehavender 31.268,17 0,00 

Aktiver i alt 426.694,42 306.020,39 

Passiver 
Egenkapital Primo 208.470,49 155.207,45 
Årets resultal 105.393,70 70.400,08 
Egenkapital i alt 313.864,19 225.607,53 

Gæld 
Depositum Nøgler 15.800,00 15.000,00 
Kreditorer (Leverandører mm) -19.781,91 -1.549,28 
Øvrige skydlige omkostninger 0,00 15.000,00 
Gæld i alt -3.981,91 28.450,72 

Skyldig A-skat mm. 1.962,14 1.962,14 

Henlæggelser 
Monster dragter 20.000,00 
Tornby projekt  4.850,00 
Formeget lokaletilskud udbetalt i  2010  0,00 0,00 
Reparation af livehuse 15.000,00 15.000,00 
Containerkøb 0,00 0,00 
Sidste Søndag Toilet + Hytte 75.000,00 55.000,00 
Borde og stole i klubbens lokaler 0,00 0,00 
Henlæggelser i alt 114.850,00 70.000,00 

Passiver i alt 426.694,42 326.020,39 
 

UDVALGSBUDGETTER FOR 2012 
Nedenstående er udvalgsbudgetterne som fremsendt. Eventuelle ændringer foretaget på GF er ikke rettet i 
nedenstående. 
AIRSOFT 

Airsoft budget 2012 

Note Indtægt          Samlet antal Pris/stk Beløb Total 
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Deltagere  
1 Medlemmer 60 0,00 0,00 
2 Ikke medlemmer 120 100,00 12.000,00 

12.000,00 

Salg 
Salg af kugler til medlemmer 24 100,00 2.400,00 
Salg af kugler til ikke medlemmer 42 120,00 5.040,00 

7.440,00 

Enkeltstående arrangementer 
3 Ungdomsskole arrangementer 2 1.520,00 3.040,00 
4 Bestilt arrangementer 1 4.900,00 4.900,00 

7.940,00 

Udlejet  
Leje af udstyr til medlemmer 6 25,00 150,00 
Leje af våben til ikke medlemmer 20 50,00 1.000,00 
Leje af masker til ikke medlemmer 24 25,00 600,00 

1.750,00 

  Indtægter i alt             29.130,00 

Note Udgifter         Samlet antal Pris/stk Beløb Total 

Faste udgifter 
5 Kugler 72  kr.      65,00  4.680,00 
6 Gas 8  kr.      80,00  640,00 

Markedsføring 2.000,00 
Bane scouting 800,00 
Spilledagsomkostninger 12  kr.    100,00  1.200,00 

7 Baneomkostninger 3.000,00 
Uforudsete udgifter 2.000,00 

8 Nyanskaffelser 7.300,00 
21.620,00 

  Udgifter i alt             21.620,00 

  Indtægter i alt             29.130,00 

Resultat 7.510,00 
 
1. Antallet af spillende medlemmer har i 2011 vist sig at ligge markant under antallet af ikke 

medlemmer. Vi forventer at have et gennemsnit på mindst 15 aktive spillere, hvoraf de ti vil 
være ikke medlemmer, og derfor de fem medlemmer. Antallet af medlemmer der ønsker at leje 
udstyr har vi sat til at være 6 over de 12 spilledage i løbet af 2012. Vi havde én i januar 2012. 
Vores medlemmer kan med fordel købe kugler igennem os, og vi forventer at sælge to 
medlemsposer pr. gang. 

2. Som nævnt udgør betalende ikke-medlemmer 10 stk pr spillegang, som ender i 120 betalinger 
over hele 2012. I Januar havde vi 22, så vi mener det er realistisk, selvom vi er klar over at det i 
perioder vil være mindre belagt. Det er vores erfaring at det typisk er ikke-medlemmer der 
låner udstyr. Vi forventer at leje 20 lånevåben og 24 lånemasker ud i løbet af 2012. Det er 
bestemt ikke urealistisk, baseret på januar, og 2011. Vi forventer at kunne sælge kugler til ikke 
medlemmer 42 gange i løbet af 2012. 
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3. Vi har budgetteret med to typer enkeltstående særarrangementer, hvor den ene er 
ungdomsskole arrangementer, hvor TRoA Airsoft i samarbejde med ungdomsskolen arrangerer 
spil for en række unge mennesker, som kan koble af i løbet af en lørdag eller søndag. Det er 
ikke planlagte arrangementer, men vi har snakket med elementer fra ungdomsskolen Aalborg, 
som ser positivt på ideen. 

4. Vi har også haft stor efterspørgsel på særarrangementer fra firmaer, grupper af unge, o.lign., 
som vi mener vi i 2012 kan efterkomme. Det drejer sig om lukkede arrangementer, som vil 
adskille sig en smule fra vores normale spilledage.  Arrangementet dækker lånevåben samt 
kugler til deltagerne. 

5. Som nævnt har vi en service hvor deltagere af vores spil kan købe kugler. Vi har differentieret 
prisen til 100 for medlemmer og 120 for ikke-medlemmer, mens de er lidt billigere i indkøb for 
os. Vi kørte også med dette i 2011, med stor succes, og har valgt at fortsætte konceptet, som i 
januar viste sig populært. 

6. I forbindelse med vedligeholdelse og service på vores lånevåben og gaspistoler, har vi behov 
for at købe gas til forbrug i værkstedet, til workshops og vores spilledage. 

7. Baneomkostninger dækker over en række store feltkasser, der kan indeholde 4 lånevåben, eller 
adskillige kilo udstyr. Vi bygger 10 af disse kasser, som også har dimensioner til at kunne 
udgøre dækning på banen, samt objectives under spil. Prisen inkluderer ti kasser inklusive 
materialer som maling og træ. 

8. Vi har budgetteret med en række nyanskaffelser som dækker over værktøj til vores værksted, 
da der er en række specialværktøjer der skal benyttes til airsoftmekanikken. Vi har ligeledes 
afsat penge til arrangørmarkering, og endelig har vi budgetteret med props og røgmaskiner 
herunder. Særligt vores props ønsker vi at udvikle på, for at skabe realistiske spil og noget 
særligt at komme ud til. 

BRÆTSPILSUDVALG 
Brætspilsudvalg budget 2012 

Udgifter         Pris/stk Rabat Beløb Total 

Nykøb af spil 
Kingsburg: Forge a Realm Exp. 200,00 25% 160,00 
Dominion: Hinterland 320,00 25% 256,00 
Dominion: Intrigue 350,00 25% 280,00 
Dominion: Alchemy 240,00 25% 192,00 
Axis & Allies 270,00 25% 216,00 
Battlestar Galactica: Exodus 350,00 25% 280,00 
Ruse and Bruise 200,00 25% 160,00 
Smallworld: Underground 400,00 25% 320,00 
Game of Thrones 2nd 480,00 25% 384,00 
Last Night in Earth: Growing 
Hunger 350,00 25% 280,00 
Carcassonne: Trader and 
builder 100,00 25% 80,00 
Carcassonne: Tower 100,00 25% 80,00 
Cash 'N' Guns 350,00 25% 280,00 
Power Grid: New Power Plant 
Deck 120,00 25% 96,00 
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Chaos In the Old World: Horned 
Rat 200,00 25% 160,00 

3.224,00 

Andet 
Sleeves og andet til 
vedligeholdelse 750,00 0% 750,00 

750,00 

Udgifter i alt             3.974,00 

Resultat 3.974,00 

FESTUDVALG 
Festudvalgs budget 2012 

Indtægt          Samlet antal Pris/stk Beløb Total 

Deltagere  
Indtjening fra fester 7 10.500,00 73.500,00 
Indtjening uden for 
fester 6.000,00 

79.500,00 

Indtægter i alt             79.500,00 

Udgifter        pr. måned Samlet antal Pris/stk Beløb Total 

Faste udgifter 
Indkøb af sprut og lign. 7 10.000,00 70.000,00 
Kørsel 7 100,00 700,00 
Diverse 1.800,00 

72.500,00 

Ny erhvervelser  
Ombygning af baren 10.000,00 

10.000,00 

Udgifter i alt             82.500,00 

Indtægter i alt             79.500,00 

Resultat -3.000,00 

UNGDOMSUDVALG 
Ungdomsudvalgets budget 2012 

Udgifter     Antal Pris pr. stk. Beløb Total 
Fester 3  kr.         500,00   kr. 1.500,00  
Forældre arrangement 1  kr.         500,00   kr.    500,00  



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

 
26 

Julearrangement 1  kr.         500,00   kr.    500,00  
Uforudsete udgifter  kr.    500,00  

I alt            kr.     3.000,00  

Indtægter     Antal Pris. Pr. stk. Beløb Total 
Medlemmer til fester 20  kr.           20,00   kr.    400,00  
Ikke medlemmer til 
fester 10  kr.           40,00   kr.    400,00  

I alt             kr.        800,00  

Indtægter  kr.      800,00  

udgifter  kr.   3.000,00  

Resultat  kr.  -2.200,00  

KRATER 
Krater budget 2012 

Indtægt        Antal pr. måned Samlet antal Pris/stk Beløb Total 

Deltagere  
Medlemmer  23 207 0,00 0,00 
Betalende nær 40 360 50,00 18.000,00 

18.000,00 

Indtægter i alt             18.000,00 

Udgifter        pr. måned Samlet antal Pris/stk Beløb Total 

Faste udgifter 
Mad 1 10 250,00 2.500,00 
Props 1 10 500,00 5.000,00 
Kostumer 1 10 300,00 3.000,00 
PR  2 1.000,00 2.000,00 
Transport/trailerleje 1 9 400,00 3.600,00 
Div 1.000,00 

17.100,00 

Udgifter i alt             17.100,00 

Indtægter i alt             18.000,00 

Resultat 900,00 

SIDSTE SØNDAG 
Sidste Søndag budget 2012 

Indtægt        Antal pr. måned Samlet antal Pris/stk Beløb Total 
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Deltagere  
Medlemmer  82 902 0,00 0,00 
Betalende nær 131 1441 50,00 72.050,00 
Betalende fjern 6 66 30,00 1.980,00 

74.030,00 

Døgnscenarie 
Ikke medlemmer til 
døgnscenarie 50 250,00 12.500,00 
Medlemmer til døgnscenarie 100 175,00 17.500,00 
NPC betaling til døgnscenariet 15 125,00 1.875,00 

31.875,00 

Andet  
Sværd og skjold udlejning 11 121 50,00 6.050,00 

6.050,00 

Indtægter i alt             111.955,00 

Udgifter        pr. måned Samlet antal Pris/stk Beløb Total 

Faste udgifter 
Døgncenarie 1 165 175,00 28.875,00 
Mad 200 2000 11,00 22.000,00 
Brænde 1 11 50,00 550,00 
Sminke  1 300,00 300,00 
Kro kasse 1 500,00 500,00 
PR  1 5.000,00 5.000,00 
Transport/trailerleje 1 11 400,00 4.400,00 
Arrangementer for hjælpere og arrangører  5.500,00 
Takkegaver 750,00 750,00 
Renovation af telte 1 1.000,00 1.000,00 
Administration 8 840,00 6.720,00 
Div 2.500,00 
Telefon 1 12 50,00 600,00 

78.695,00 

Ny erhvervelser  
Bucklers x10 4.000,00 
Spydhoveder x10 5.500,00 
Hellebard hoveder x5 2.750,00 
15 pinde m. polstring 2.500,00 
Penge Sedler 4.000,00 

18.750,00 

Udgifter i alt             97.445,00 

Indtægter i alt             111.955,00 

Resultat 14.510,00 

REVISORPÅTEGNING 
Nedenstående er en kopi af revisorpåtegningen. 
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BILAG D: FORSLAG 
Kontingentforslag 

FORSLAG 1: NUVÆRENDE KONTINGENT 
FORSLAG 
Senior (over 18 år): 840 DKK om året 
Junior (under 18 år): 420 DKK om året 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
MOTIVATION 
Det er det nuværende kontingent, og skal således fremgå som forslag. 
FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 
FORSLAG 2: NEDSAT SENIOR KONTINGENT 
FORSLAG 
Senior (over 18 år): 720 DKK om året (nedsættelse på 120 DKK/året) 
Junior (under 18 år): 420 DKK om året 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
MOTIVATION 
Det nuværende seniorkontingent er for højt, særligt for det voksende antal seniormedlemmer som kun har 
begrænset anvendelse af foreningens lokaler, typisk liverollespillere eller kortspillere. For disse er det 
økonomisk uattraktivt at melde sig ind, da arrangementsrabatter alene ikke gør det økonomisk rentabelt. 
Mange af disse er desuden meget aktive i at skabe aktiviteter i foreningen, og derfor vil det være ærgeligt at 
kontingent ligger så højt, at de ikke ønsker at være medlem af foreningen. 
At lave næværende nedsættelse vil medføre følgende reduktion i kontingentindtægterne i forhold til det 
nuværende budget med 8.400 DKK for 2012 og 16.800 DKK for 2013 og fremefter (idet der allerede er 
opkrævet kontingent for første halvår 2012). Dette er ikke medregnet, at det antages, at dette vil gøre det 
mere attraktivt at melde sig ind, og dermed skaffe flere medlemmer. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Søren Thorup, Yvonne Hagbard, Søren Parbæk 
FORSLAG 3: NEDSAT SENIOR KONTINGENT SAMT NYT UNG-KONTINGENT 
FORSLAG 
Senior (over 24 år): 720 DKK om året (nedsættelse på 120 DKK/året) 
Ung (18-24 år): 600 DKK om året (nedsættelse på 240 DKK/året) 
Junior (under 18 år): 420 DKK om året 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
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MOTIVATION 
Motivationen for seniorkontingentændringen er den samme som ovenfor. 
Motivationen for ung-kontingentet er, at de unge ofte har lavere indkomst end dem, som er lidt ældre. Mange 
er lærlinge eller under uddannelse, og har meget færre penge. Men det er også i den alder vi skal vedholde 
dem, for mange har tid og lyst til at være aktive i foreningen. At gøre det (endnu) billigere for dem gør det 
muligt at sikre sig at endnu flere af dem melder sig ind eller forbliver medlemmer. 
At lave næværende nedsættelse vil medføre følgende reduktion i kontingentindtægterne i forhold til det 
nuværende budget med 11.700 DKK for 2012 og 23.400 DKK for 2013 og fremefter (idet der allerede er 
opkrævet kontingent for første halvår 2012). Dette er ikke medregnet, at det antages, at dette vil gøre det 
mere attraktivt at melde sig ind, og dermed skaffe flere medlemmer. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Uffe V. Jensen, Yvonne Hagbard, Søren Parbæk 
FORSLAG 11: GF KONTINGENTFORSLAG 1 
FORSLAG 
Senior (over 24 år): 840 DKK om året 
Ung (18-24 år): 540 DKK om året (nedsættelse på 300 DKK/året) 
Junior (under 18 år): 420 DKK om året 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
Stillet på generalforsamling. 
MOTIVATION 
Omkostninger 2012: 8.000 DKK 
Omkostninger 2013 og fremad: 16.000 DKK 
FORSLAGSSTILLER 
Yvonne Hagbard 
FORSLAG 12: GF KONTINGENTFORSLAG 2 
FORSLAG 
Senior (over 24 år): 840 DKK om året 
Ung ( op til 24 år): 420 DKK om året (nedsættelse på 420 DKK/året for de 18-24 årige) 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
Stillet på generalforsamling. 
MOTIVATION 
Omkostninger 2012: 11.300 DKK 
Omkostninger 2013 og fremad: 22.500 DKK 
FORSLAGSSTILLER 
Johan, Brian, Uffe og Søren Parbæk 
FORSLAG 13: GF KONTINGENTFORSLAG 3 
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FORSLAG 
Senior (over 24 år): 840 DKK om året 
Ung (18-24 år): 600 DKK om året (nedsættelse på 240 DKK/året) 
Junior (under 18 år): 420 DKK om året 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
Stillet på generalforsamling. 
MOTIVATION 
Omkostninger 2012: 6.500 DKK 
Omkostninger 2013 og fremad: 13.000 DKK 
FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen 
FORSLAG 14: GF KONTINGENTFORSLAG 4 
FORSLAG 
Senior (over 24 år): 840 DKK om året 
Ung (18-24 år): 600 DKK om året (nedsættelse på 240 DKK/året) 
Junior (under 18 år): 480 DKK om året (hæves med 60 DKK/året) 
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året 
Stillet på generalforsamling. 
MOTIVATION 
Omkostninger 2012: 3.200 DKK 
Omkostninger 2013 og fremad: 6.500 DKK 
FORSLAGSSTILLER 
Rasmus S. Jacobsen 

Vedtægtsændringsforslag 

FORSLAG 4: KLUBBLAD FJERNES FRA INDKALDELSESBESKRIVELSEN 
FORSLAG 
§ 7 stk. 2 - nuværende ordlyd: 
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. 
Ændres til: 
Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt via email eller ved anden udsendelse til 
medlemmerne senest 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen skal minimum indeholde en foreløbig dagsorden. 
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MOTIVATION 
Det virker misvisende at have klubbladet som ”krav” idet vi i flere prioder ikke har haft et klubblad og 
desuden beror os på, at der udgives et nummer med en timing, som passer til 
generalforsamlingsindkaldelsen. I praksis er det mange år siden vi har haft en indkaldelse i klubbladet. 
I rigtig gamle dage gav det mening, idet det var billigere at udsende et klubblad end et almindeligt brev, men 
nu om dage er det ikke længere tilfældet og i praksis er det ikke det der bruges. Derfor foreslåes det strøget af 
vedtægterne. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Uffe V. Jensen, Søren Thorup, Yvonne Hagbard, Søren Parbæk 
FORSLAG 5: BESTYRELSESMØDERNES DAGSORDEN 
FORSLAG 
§ 12 stk. 2 & 3 - nuværende ordlyd: 
Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hvert kvartal. Dagsorden for 
møderne skal mindst indeholde følgende punkter: 
• Formalia 
• Meddelelser 
• 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. 
Ændres til: 
Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hvert kvartal. Bestyrelsen 
fastlægger selv sin dagsorden. 
Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges på det næste 
bestyrelsesmøde. 
MOTIVATION 
I praksis har vi ikke brugt ovennævnte punkter i bestyrelsen så langt tilbage som jeg kan huske, og vi 
kommer stadig rundt om alle relevante punkter. Jeg synes det giver mest mening at bestyrelsen selv 
fastlægger sin dagsorden til møderne afhængig af hvordan de foretrækker at arbejde, i stedet for at 
vedtægterne skal diktere dagsordenen. 
Rettelsen i stk. 3 er en konsekvensrettelse af rettelsen i stk. 2. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Uffe V. Jensen, Søren Thorup, Yvonne Hagbard, Søren Parbæk 
FORSLAG 6: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 
FORSLAG 
§ 12 stk. 5 - nuværende ordlyd: 
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 
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Ændres til: 
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, 
rundet op. 
MOTIVATION 
Tallet 4 kommer af en bestyrelse på 7 medlemmer. Da vores vedtægter i nogle år har åbnet op for at 
bestyrelsen kan være så lille som 5 medlemmer, virker det en smule misvisende, at der stadig skal være 4 
medlemmer for beslutningsdygtighed. Således bør det fastsættes som halvdelen som originalt tiltænkt. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Søren Thorup, Yvonne Hagbard, Søren Parbæk 
FORSLAG 7: FJERNELSE AF ”FORENINGENS DAGLIGE DRIFT” 
FORSLAG 
§ 15 - nuværende ordlyd: 
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. 
Paragraffen forslåes totalt fjernet. 
MOTIVATION 
I praksis har bestyrelsen ikke nedsat et forretningsudvalg så længe som jeg kan huske. I realiteten tages 
tidskritiske beslutninger af den samlede bestyrelsen, idet det er muligt at komme i kontakt med et flertal 
(eller mere) gennem mobiltelefoner og emails indenfor få timer.  
Den daglige drift varetages af den samlede bestyrelse, idet der uddeles ansvarsområder som lokaleansvarlig, 
rengøringsansvarlig, etc. Dertil kommet sekretæren, som også hjælper med disse opgaver. 
Tilsvarende er det ikke nødvendigt at specificere hvordan cafeen drives – vi har et velfungerende cafeudvalg 
der driver cafeen, og der er ikke årsag til at lige præcis dette udvalg skal nævnes specifikt, når nu ingen af 
vores øvrige udvalg er nævnt i vedtægterne. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær ,Søren Thorup, Yvonne Hagbard, Søren Parbæk 

Indkomne forslag 

FORSLAG 8: FJERNELSE AF GRATIS KONTINGENTER 
FORSLAG 
I TRoA er der i skrivende stund en række arrangører som får kontingent dækket af TRoA. Det drejer sig om 
Sidste Søndag, Ungdomsudvalget og en enkelt person, der er ungdoms GM. 
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Det foreslås, at de gratis kontingenter fjernes fuldstændig og de som er aktive i stedet belønnes gennem 
foreningsturen. 
MOTIVATION 
Udover de eksisterende gratis kontingenter står vi overfor to yderligere udvalg for hvem denne ordning vil 
være relevant. Det ene er Yxenskoven kampagnen og det andet er Krater kampagnen. Der er ikke 
umiddelbart nogen argumentation for at disse ikke skulle have gratis kontingenter når f.eks. Sidste Søndag 
får, og Yxenskoven har allerede udtryk interesse for det. 
Tilsvarende kan man også spørge sig selv hvorfor f.eks. arrangører af sommerscenarier, sommerlejr eller 
bestyrelsen ikke også bør have gratis kontingent? Det laver også alle et stort stykke arbejde for foreningen. 
Og når man begynder at inkludere dem er det svært at sige hvor grænsen skal gå, og pludselig vil ingen lave 
et stykke frivilligt arbejde i foreningen uden at få noget til gengæld. For det første er det økonomisk ikke 
holdbart for foreningen og for det andet mener jeg det er fundamentalt forkert, at en frivillig forening er nødt 
til at have en form for ”aflønning” til en stor del af de frivillige. 
Dernæst er det også problematisk at medlemmer af et udvalg får det gratis kontingent ”automatisk” blot 
grundet deres medlemsskab af udvalget. Således har det økonomisk incitament for at være medlem af 
udvalget, og det kan være besværligt at fjerne et medlem som ikke yder tilstrækkeligt, fordi medlemmet har 
en økonomisk interesse i at argumentere imod, og der er ingen formel process for hvordan medlemmer 
fjernes af udvalg. 
Den originale ordning med gratis kontingenterne var, at man maksimalt kunne få et halvt års gratis 
kontingent per kalenderår og man kunne få det, hvis man var GM for et ungdomshold som så efterfølgende 
var i stand til selv at starte op. 
Jeg foreslår derfor at man gør helt op med gratis kontingent i alle former. I stedet skal de aktive i foreningen 
belønnes gennem: 
• Skaberglæden ved at lave et arrangement (som er den primære drivkraft bag de fleste frivillige 

projekter) 
• Foreningsturen, som er en gratis hyttetur over en weekend for alle aktive i foreningen som afholdes 

en gang årligt. 
At fjerne de gratis kontingenter vil i første omgang medføre en reduktion i omkostninger på ca. 8.400 DKK 
(baseret på at der i skrivende stund er ca. 10 medlemmer som modtager gratis kontingent). 
Forslagsstiller vil gerne understrege, at det ikke skal forståes som en kritik af det arbejde disse udvalg gør, for 
det er uhyre vigtigt for foreningen, og jeg anerkender det kræver en stor indsats. Der er delvist tale om en 
principel sag (afløningen bør ikke være den primære motivation for aktivitet i foreningen, og det kan det 
risikere at blive for nogle med denne ordning) og delvist om, at det virker svært at argumentere for hvorfor 
nogle grupper gør sig mere fortjent end andre. Forslaget skal i høj grad ses som et oplæg til debat, og 
forslagsstiller er meget interesseret i at høre andre vinkler og andre forslag til hvordan denne problematik 
kan håndteres så vi undgår de problemstillinger der er beskrevet ovenover. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Uffe V. Jensen, Søren Thorup, Yvonne Hagbard 
FORSLAG 9: REDUKTION AF GRATIS KONTINGENTER 
FORSLAG 
Se forslag 8. 
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Forslaget er, at i stedet for helt at fjerne gratis kontingenter kan aktive i foreningen indstilles af dem selv eller 
andre til et halvt års gratis kontingent per kalenderår baseret på aktivitet i foreningen. Der lægges i sådanne 
indstillinger vægt på aktiviteter der: 
• Skaffer nye, unge medlemmer. 
• Holder unge medlemmer i foreningen, typisk gennem aktiviteter. 
• Får nye, unge medlemmer til at lave aktiviteter for sig selv og hinanden, f.eks. bordrollespilshold. 

Der vil maksimalt blive uddelt 10 sådanne kontingenter per kalenderår og ansøgningen foretages på 
baggrund af aktiviteter i forrige kalenderår. De praktiske detaljer omkring ansøgning og behandling 
fastlægges af bestyrelsen. 
MOTIVATION 
Motivationen af meget af den samme som ovenfor, men dog hvor det stadig er muligt have et begrænset antal 
medlemmer der får en del af deres kontingent dækket. Der er flere markante forskelle mellem dette og den 
nuværende ordning: 
• Der er et loft i foreningen som helhed på hvor mange sådanne frikontingenter der kan uddeles, og 

således vil udgifterne aldrig blive for store, underordnet hvor mange medlemmer der er i udvalgene. 
• Medlemmerne er nødt til at have ydet en betragtelig indsats og skal argumentere for hvorfor denne 

skulle give frikontingent. 
• Alle medlemmer i foreningen kan ansøge uanset hvad de bidrager med, og således behøver man ikke 

være medlem af et bestemt udvalg; så længe man bidrager med at styrke ungdomsarbejdet kan man 
få frikontingent. 

• Man får givet kontingent baseret på hvad man har lavet i fortiden. 
• Der er et fælles organ (bestyrelsen) der på tværs af udvalg vurderer, hvem der har gjort sig fortjent til 

dette og således vil der være mere ensartethed og gennemsigtighed i hvordan de uddeles. 
Denne ordning vil medføre en reduktion i omkostninger på ca. 4.200 DKK (baseret på at der i skrivende 
stund er ca. 10 medlemmer som modtager gratis kontingent), og vil sikre, at udgiften aldrig ville 5 
seniorkontingenter årligt. 
Forslagsstiller vil gerne understrege, at det ikke skal forståes som en kritik af det arbejde disse udvalg gør, for 
det er uhyre vigtigt for foreningen, og jeg anerkender det kræver en stor indsats. Der er delvist tale om en 
principel sag (afløningen bør ikke være den primære motivation for aktivitet i foreningen, og det kan det 
risikere at blive for nogle med denne ordning) og delvist om, at det virker svært at argumentere for hvorfor 
nogle grupper gør sig mere fortjent end andre. Forslaget skal i høj grad ses som et oplæg til debat, og 
forslagsstiller er meget interesseret i at høre andre vinkler og andre forslag til hvordan denne problematik 
kan håndteres så vi undgår de problemstillinger der er beskrevet ovenover. 
FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær, Søren Thorup, Yvonne Hagbard 
FORSLAG 10: BETALT RENGØRING AF KLUBBEN 
FORSLAG 
Bestyrelsen skal ansætte en rengøringsassistent, ud fra de af kommunen opsatte regler og muligheder for 
tilskud, i op til 6 timer om ugen. Bestyrelsen skal lave en jobbeskrivelse, samt finde en endelig løn, dog 
maksimalt 120kr. i timen. 
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MOTIVATION 
Rengøring af klubben, har i flere år været til stor debat. Det har været meget svingende med at holde 
klubbens lokaler rene, i det den pt. bliver udført af medlemmerne, så den er afhængig af at der er aktive 
medlemmer i klubben dagligt. Der er næsten konstante klager over manglende rengøring, men ingen har 
rigtig overskuddet til at gøre noget ved det. 
Der hvor det i sær kan ses, at det kniber med rengøringen er f.eks. toiletterne på begge etager, overfyldte 
skraldespande, opvask der står i flere uger og lokaler der trænger til udluftning.  Alle ting, som vil kunne 
forbedres betydeligt, hvis vi havde en rengøringsassistent ansat. 
Efter lidt undersøgelser, har det vist sig at kommunen giver 74 % i tilskud til at dække løn til rengøring, 
hvilket gør det betydeligt billigere for os at ansætte en. Dette betyder at, vi har mulighed for at ansætte en 
rengøringsassistent, til en timepris på 100-120kr, i op til 6 timer om ugen.  
Det bør tilstræbes at det er alle lokaler i klubben, der vil komme ind under denne rengøring, dog kan nogle 
områder prioriteres højre end andet, f.eks. toiletter. Ligeledes skal det pointeres, at det er vigtigt at de enkelte 
hold/aktiviteter stadig skal rydde op og gøre lokalerne rene, når de har anvendt dem. Dette er vigtigt, da 
rengøringsassistenten ikke vil komme dagligt og ligeledes fordi medlemmer altid bør være medansvarlige i at 
holde klubben rent og rydde op efter sig selv. 
Dette eksempel er lavet ud fra maksimal tid og løn, og er derfor maksimalt det vi vil komme til at skulle 
betale, for at få rengjort klubben. 
Lidt beregninger 
Lønudgifter: 120 kr. i timen i 6 timer pr. uge i 52 uger pr. år = 37.440 DKK. 
Administration: Udgifter til dataløn = 760 DKK. 
Feriepenge = 4.680 DKK. 
Total udgif = 42.880 DKK. 
Tilskud fra kommunen: 74 % af 42.880 DKK = 31.731 DKK.  
Total udgift for klubben: 42.880 DKK - 31.731 DKK = 11.149 DKK. 
Derudover bør der forventes, at udgifter til rengørings artikler, muligvis vil stige. 
FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen, Søren Thorup, Yvonne Hagbard 
FORSLAG 15: ÆNDRING AF HENSÆTTELSER PÅ LIVEROLLESPILSHUSE 
FORSLAG 
De 15.000 der er afsat til vedligeholdelse på liverollespilshuse skal kan benyttes til nyanskaffelser eller 
udbygning af eksisterende liverollespilshuse og ikke udelukkende vedligehold af Khypris År 1 
arrangørgruppen. 
Stillet på generalforsamling. 
FORSLAGSSTILLER 
Thomas Aagaard. 
FORSLAG 16: ÆNDRING AF BESTYRELSENS AKTIVITETER 
FORSLAG 
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Posten ”Bestyrelsens aktiviteter” ændres til 26.000 heraf 21.000 til foreningsturen og 5.000 til GF og øvrige 
aktiviteter. 
Stillet på generalforsamling. 
FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen. 
FORSLAG 17: MERE VEDLIGHOLD AF KLUBBENS LOKALER 
FORSLAG 
Der skal afsættes yderliger 20.000 til vedligehold af klubbens lokaler. 
Stillet på generalforsamling. 
FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen. 
FORSLAG 18: FRIKONTINGENTER FJERNES FRA UDVALGSBUDGETTER 
FORSLAG 
De fri kontingenter der fremgår af udvalgsbudgetterne fjernes og således nedskrives deres udgifter. 
Stillet på generalforsamling. 
FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen. 
FORSLAG 19: INDKØB AF GENERATOR 
FORSLAG 
Der indkøbes en generator til foreningen til en pris på 5.000. Sidste Søndag, Krater og Airsoft betaler hver 
især 1000 som tages ved at regulere ved deres eksisterende udgifter. De resterende 2.000 placeres på 
”Nyanskaffelser, Klub”. 
FORSLAGSSTILLER 
Søren Parbæk. 
FORSLAG 20: HENLÆGGELSE TIL PERMANENT HARDBALL SPILLEOMRÅDE 
FORSLAG 
På Budgettet for 2012 skal der henlægges 15.000 til etablering af permanent spilleområde til TRoA Airsoft 
når et egnet område findes. 
FORSLAGSSTILLER 
Morten Baagøe, Daniel Kansberg og Nicolaj Jensen. 
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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. 
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Stk. 2: Kun medlemmer med gyldig medlemskvittering har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme. 

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 via email eller ved anden udsendelse til 
medlemmerne senest 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen skal minimum 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. 
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Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt blot et 
medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt. 
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. Bestyrelsen 
fastlægger selv sin dagsorden. 
Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges på det næste 
bestyrelsesmøde. 
Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver. 
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, rundet 
op. 
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: 
• Formanden 
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• 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. 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. 

16. 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. 

17. 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. 
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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. 

18. 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, 06-03-
2010 og 17-03-2012. 


