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REFERAT AF TROAS ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING 2013 
Lørdag d. 16. Marts klokken 11.00 

1: VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

Dirigent: Daniel Larsen. 

Referent: Kåre M. Kjær. 

2: VALG AF STEMMEUDVALG 

Stemmeudvalg: Morten Baagøe, Tobias Leth og Daniel Kappers 

3: AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN 

Forretningsordenen kan ses i Bilag A. 

Forretningsordenen blev 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 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 med to kommentarer. Disse kan ses i Bilag C. 

Regnskabet blev godkendt. 

6: FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL GODKENDELSE 

Budgettet blev fremlagt 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 

FORSLAG 1: UÆNDRET KONTINGENT 
Afstemning om forslag: For: 21; Imod: 0; Blanke: 0. Forslaget er vedtaget. 

Budgetforslag 

FORSLAG 2A: TILKØB AF MEDLEMSKORTPRINTER TIL REGNSKABSLØSNING 
Der er 21 stemmeberettigede. 

Afstemning om forslag: For: 3; Imod: 15; Blanke: 3. Forslaget er faldet. 
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FORSLAG 2B: REGNSKABSLØSNING UDEN KASSEAPPARAT 
Afstemning om forslag: For: 0; Imod: 21; Blanke: 0. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 3A: ANSKAFFELSE AF BRANDSLUKNINGUDSTYR GENNEM FALCK 
Forslaget frafaldes da bestyrelsen gennemfører det uanset. 

FORSLAG 3B: ANSKAFFELSE AF BRANDSLUKNINGSUDSTYR UDENOM FALCK 
Forslaget frafaldes da bestyrelsen gennemfører det uanset. 

FORSLAG 4A: FORSLAG TIL TRANFORMATION FRA TV-PAKKE 3 TIL STREAMING 
Forslaget er faldet da det ikke er lovligt. 

FORSLAG 4B: REDUKTION AF TV-PAKKER 
Afstemning om forslag: For: 7; Imod: 8; Blanke: 6. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 4C: GENERAL REDUKTION AF TV-PAKKER 
Afstemning om forslag: For: 19; Imod: 0; Blanke: 2. Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 5: RENOVERING AF LOFTET OG LAMPER I BATTLELOKALET 
Afstemning om forslag: For: 7; Imod: 6; Blanke: 8. Forslaget er vedtaget. Jvf. senere afstemning om 

prioritering er forslaget dog faldet. 

Dette påvirker forslag 7A, 7B og 7C jvf. forklaringen af forslagene. 

FORSLAG 15A: FORSLAG OM NYE BORDE I BATTLELOKALET 
Afstemning om forslag: For: 0; Imod: 18; Blanke:3. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 15B: FORSLAG OM NYE BORDE I BATTLELOKALET 
Afstemning om forslag: For: 0; Imod: 17; Blanke: 4. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 6: RENOVERING AF GULVET I BATTLELOKALET 
Der er 20 stemmeberettigede. 

Afstemning om forslag: For: 17; Imod: 2; Blanke:1. Forslaget er vedtaget. Jvf. senere afstemning om 

prioritering er forslaget dog faldet. 

FORSLAG 7A: HYLDEPLADS OG LYS I BATTLELOKALET, VERSION A 
Der er 19 stemmeberettigede. 

Afstemning om forslag: For: 0; Imod: 17; Blanke: 2. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 7B: HYLDEPLADS OG LYS I BATTLELOKALET, VERSION B 
Afstemning om forslag: For: 12; Imod: 4; Blanke: 3. Forslaget er vedtaget. 

Sidestillede forslag 7C er faldet da 7B er vedtaget. 

FORSLAG 7C: HYLDEPLADS OG LYS I BATTLELOKALET, VERSION C 
Forslaget er frafaldet da forslag 7B blev vedtaget. Jvf. senere afstemning om prioritering er forslaget dog 

faldet. 

FORSLAG 8A: MALING AF BATTLELOKALET 
Afstemning om forslag: For: 4; Imod: 7; Blanke: 8. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 8B: MALING AF BATTLELOKALET MEN KUN VED KOMMUNETILSKUD 
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Afstemning om forslag: For: 12; Imod: 4; Blanke: 3. Forslaget er vedtaget. Jvf. senere afstemning om 

prioritering er forslaget dog faldet. 

FORSLAG 9A: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION A 
Afstemning om forslag: For: 8; Imod: 6; Blanke: 5. Forslaget er vedtaget. 

Sidestillede forslag 9B, 9C, 9D og 9E er faldet da 9A er vedtaget. 

FORSLAG 9B: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION B 
Faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 9C: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION C 
Faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 9D: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION D 
Faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 9E: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION E 
Faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 10A: ETABLERING AF SKABE VED VÆRKSTED I STUEETAGEN 
Afstemning om forslag: For: 8; Imod: 7; Blanke: 4. Forslaget er vedtaget. 

Sidestillede forslag 10B er faldet da 10A er vedtaget. 

FORSLAG 10B: ETABLERING AF SKABE OG SYBORDE VED VÆRKSTED I STUEETAGEN 
Faldet da 10A blev vedtaget. 

AFSTEMNING OM PRIORITERING MELLEM VÆRKSTED OG BATTLELOKALET 
Afstemning om prioritering mellem de forskellige forslag. 

Både battle og værksted: 0 stemmer 

Battle og hvis det ikke går igennem, værksted: 3 stemmer 

Kun battle: 0 stemmer 

Kun værksted: 10 stemmer 

Ingen af delene: 6 stemmer 

Blanke: 0 stemmer 

Således er det vedtaget at prioritere værkstedsforslagene og forslag 5, 6, 7C og 8B falder derfor. 

FORSLAG 11A: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION A 
Afstemning om forslag: For: 3; Imod: 11; Blanke: 5. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 11D: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION D 
Afstemning om forslag: For: 2; Imod: 9; Blanke: 5. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 11E: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION E 
Afstemning om forslag: For: 4; Imod: 10; Blanke: 5. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 11C: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION C 
Afstemning om forslag: For: 1; Imod: 12; Blanke: 6. Forslaget er faldet. 
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FORSLAG 11B: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION B 
Afstemning om forslag: For: 5; Imod: 8; Blanke: 6. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 12: RENS OG REPARATION AF GULVTÆPPET 
Afstemning om forslag: For: 2; Imod: 10; Blanke: 5. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 13A: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 2, VERSION A 
Afstemning om forslag: For: 4; Imod: 13; Blanke: 2. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 13B: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 2, VERSION B 
Afstemning om forslag: For: 4; Imod: 14; Blanke: 1. Forslaget er faldet. 

FORSLAG 13C: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 2, VERSION C 
Afstemning om forslag: For: 6; Imod: 10; Blanke: 3. Forslaget er faldet. 

SAMLET BUDGET 
Afstemning om det samlede budget. Først stemmes om budgettet med de samlede ændringer, derefter om 

bestyrelsen originale budget, om det reviderede falder. 

Afstemning om det samlede budget: For: 12; Imod: 5; Blanke: 1. Det reviderede budget er vedtaget. 

Vedtægtsændringsforslag 

Bliver behandlet her af praktiske årsager. 

FORSLAG 14: GF INDKALDELSE UDELUKKENDE AF ELEKTRONISKE VEJE 
Afstemning om forslag: For: 18; Imod: 0; Blanke: 0. Forslaget er vedtaget. 

FØLGENDE FORSLAG ER VEDTAGET 

 Forslag 4C: General Reduktion af TV-pakker 

 Forslag 9A: Etablering af værksted i stueetagen, version A 

 Forslag 10A: Etablering af skabe ved værksted i stueetagen 

 Forslag 14: GF indkaldelse udelukkende af elektroniske veje 

FØLGENDE FORSLAG ER FALDET 

 Forslag 2A: Tilkøb af medlemskortprinter til regnskabsløsning 

 Forslag 2B: Regnskabsløsning uden kasseapparat 

 Forslag 3A: Anskaffelse af brandslukningudstyr gennem Falck 

 Forslag 3B: Anskaffelse af brandslukningsudstyr udenom Falck 

 Forslag 4A: Forslag til tranformation fra TV-pakke 3 til Streaming 

 Forslag 4B: Reduktion af TV-pakker 

 Forslag 5: Renovering af loftet og lamper i battlelokalet 

 Forslag 6: Renovering af gulvet i battlelokalet 

 Forslag 15A: Forslag om nye borde i battlelokalet 

 Forslag 15B: Forslag om nye borde i battlelokalet 

 Forslag 7A: Hyldeplads og lys i battlelokalet, version A 

 Forslag 7B: Hyldeplads og lys i battlelokalet, version B 
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 Forslag 7C: Hyldeplads og lys i battlelokalet, version C 

 Forslag 8A: Maling af battlelokalet 

 Forslag 8B: Maling af battlelokalet men kun ved kommunetilskud 

 Forslag 9B: Etablering af værksted i stueetagen, version B 

 Forslag 9C: Etablering af værksted i stueetagen, version C 

 Forslag 9D: Etablering af værksted i stueetagen, version D 

 Forslag 9E: Etablering af værksted i stueetagen, version E 

 Forslag 10B: Etablering af skabe og syborde ved værksted i stueetagen 

 Forslag 11A: Renovering og optimering af lokale 1, version A 

 Forslag 11D: Renovering og optimering af lokale 1, version D 

 Forslag 11E: Renovering og optimering af lokale 1, version E 

 Forslag 11C: Renovering og optimering af lokale 1, version C 

 Forslag 11B: Renovering og optimering af lokale 1, version B 

 Forslag 12: Rens og reparation af gulvtæppet 

 Forslag 13A: Renovering og optimering af lokale 2, version A 

 Forslag 13B: Renovering og optimering af lokale 2, version B 

 Forslag 13C: Renovering og optimering af lokale 2, version C 

7: VÆRDIDEBAT 

Præsentation af værdi-debat oplægget. 

Oplæg til værdidebat kan findes i Bilag G. 

Generalforsamlingen udtrykte tilfredshed med det hidtidige arbejde. 

8: INDKOMNE FORSLAG 

Vedtægtsændringsforslag behandledes under punkt 6. Forslag og vedtægtsændringer kan ses i Bilag D. De 

reviderede vedtægter efter Generalforsamling kan ses i Bilag F. 

9: VALG AF FORMAND, KASSERER OG KASSERERSUPPLEANT 

Personvalg til bestyrelsen. 

FORMAND 
Følgende er kandidater til formand: 

 Steffen Kanstrup 

 Bo Karlsen 

Valgt til formand: Steffen Kanstrup. 

KASSERER 
Følgende er kandidater til kasserer: 

 Søren Parbæk 
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Valgt til kasserer: Søren Parbæk. 

KASSERERSUPPLEANT 
Følgende er kandidater til kasserersuppleant: 

 Daniel Kappers 

Valgt til kasserersuppleant: Daniel Kappers. 

10: VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 

Personvalg til bestyrelsen. 

BESTYRELSEN 
Følgende er kandidater til bestyrelsesposterne: 

 Daniel Kansberg 

 Kåre Murmann Kjær 

 Søren Thorup 

 Morten Baagøe 

 Bo Karlsen 

 Kathrine Refsgaard 

Valgt til bestyrelsen: Kåre Murmann Kjær, Daniel Kansberg, Morten Baagøe, Kathrine Refsgaard og Bo 

Karlsen. 

SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN 
Følgende er kandidater til suppleantposterne: 

 Yvonne Hagbard 

 Daniel Kappers 

 Søren Thorup 

Valgt til 1. suppleant: Yvonne Hagbard 

Valgt til 2. suppleant: Søren Thorup 

11: VALG AF INTERN REVISOR OG INTERN REVISORSUPPLEANT 

Følgende er kandidater til intern revisor: 

 Michael G. Nielsen 

Valgt til intern revisor: Michael G. Nielsen 

Der er ingen kandidater til intern revisor. 

12: VALG AF DELEGEREDE TIL LANDSFORENINGEN 

Følgende er kandidater som delegerede til Bifrosts generalforsamling: 

 Yvonne Hagbard 

 Peter Geertsen 
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 Morten Baagøe 

 Kathrine Refsgaard 

 Daniel Kappers 

Valgt til delegerede til Bifrosts generalforsamnling: Yvonne Hagbard og Peter Geertsen. 

13: EVENTUELT 

Følgende er punkterne under eventuelt. 

 Hilsen fra Landsforeningen 
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UNDERSKREVET 

 

    

Yvonne Hagbard  Daniel Larsen 

Formand  Dirigent 

 

  

Kåre Murmann Kjær 

Referent 
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN 
Forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA. 

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER 

1.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet der er til 

debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. 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 minutter for førstegangsindlæg og et 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 et minut. 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. 

2.3. For forslag noteres stemmetal i referatet. Således skal forslag altid bringes til afstemning for at få 

stemmetal noteret. 

2.4. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet. 

3. FORSLAG OG BUDGET 
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3.1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag 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. 

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. Det opfordres 

dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden 

det forelægges generalforsamlingen, og det ikke blot beror på et skøn. 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.  

3.3. 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. 

3.4. 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 må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger et minut i varighed. 

Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring dennes 

kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden må ikke overstige fem minutter per 

opstillet. 

4.4. Ved opstilling in absentia må et andet medlem af generalforsamlingen holde motivationstale for den 

opstillede efter bedste evne. 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. Det er muligt, under valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til en 

post som suppleant.  

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

stemmetal. 

4.9. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der 

begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning, 

eksempelvis suppleantvalg, hvor afstemning er nødvendig for at afgøre rækkefølgen. 

4.10. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages 

mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. 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 
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSENS BERETNING 

Så er der gået endnu et år i TRoA, med masser af spændende oplevelser. 2012 har været med til at vise at, det 

er tydeligt at vores forening trives og er i konstant udvikling. Der har i årets løb været afviklet over 1000 

aktiviteter i de mange forskellige genrer af rollespil, som TRoA udbyder. Dette kan man kun sige er en succes, 

samt det viser at man i nutidens Danmark stadig kan finde frivillige og ildsjæle, som yder en masse til 

foreningslivet. Vi er mange, som er taknemmelige for alle jer, der yder en indsats for at vores forening kan 

trives og vokse. Kæmpe tak til alle udvalgene og de frivillige, som i 2012, har givet en bid af deres tid til 

TRoA. Det er svært at huske alt det som er sket i årets løb, men alligevel vil jeg prøve at nævne nogle stykker.  

2012 var året, hvor Sidste Søndag kunne fejre 10 år jubilæum, hvilket blev fejret blandt andet med en ny 

monster dragt. I de 10 år Sidste Søndag har været afviklet, har vi haft omkring 30-40 mennesker, som har 

brugt meget tid og kræfter på kampagnen, et kæmpe tak til dem for deres hårde arbejde. Det er fedt at se, at 

en 10 år gammel kampagne stadig kan trække ca. 300 spillere pr. gang.  

Vi fik også i 2012 vores helt egen Airsoft bane, ved Nibe. Det har været et kæmpe arbejde, der blev lagt i 

klargøring af banen, som vi forhåbentlig kan bruge i mange år frem. Airsoft har ligeledes fået fond penge fra 

Bifrost til nye masker. Så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og spille, da man kan leje alt 

udstyr derude.  

Der blev også tid til lidt nostalgi i 2012, da vi fik besøg af en gammel kending, Khypris. I samarbejde med 

Einherjene afholdt vi i sommers Khypris år 1, hvilket var en stor succes. Et scenarie, som formåede at trække 

gamle rollespillere ud af deres gemmer og stadig gjorde plads til nye.  

Vi har i det forgangne år også set en stigning af bordrollespil, der kommer hele tiden nye hold til. Vi har 3 

aftener om ugen hvor lokalerne er helt fyldt op, hvilket jo er rigtigt dejligt. Der er endda så mange hold, at 

både 1’eren og battle, har været taget i brug. 

Sidst på året kom der et ny udvalg i TRoA, et Magic udvalg. Der har i lang tid været spillet Magic i klubben, 

men nu har de endelig fået et udvalg. Så mon ikke der kommer lidt mere Magic i klubben. (Red: De er blevet 

slået sammen med brætspilsudvalget til Fraktion Pap efter denne beretning var skrevet). 

Bestyrelsen har i år været ramt af lidt frafald, i alt 3 personer er trådt ud. Dette har desværre, gjort at vi har 

været færre til at klare opgaverne og at der derfor er nogle som er blevet udskudt.  

Vi har fået ansat en rengøringsassistent, på 4 timer om ugen. Hun hedder Else og kommer 2 dage om ugen af 

2 timer, så ser du hende så sig endelig hej. Hun varetager den grove rengøring, så som toiletter, gulvvask og 

de sorte affaldssække. Man skal dog stadig huske, at gøre rent og rydde op efter sig på de områder man 

benytter.  

Vi har i 2012, ligeledes startet en værdi debat op, i det vi ønsker at få kigget lidt på hvad det er klubben står 

for. Dette kan evt. hjælpe os, når vi skal søge fonde og i samarbejdet med kommunen. 

Der er også i 2012, blevet arbejdet hårdt med det store Yxenborg projekt. Der er sket en masse, men desværre 

er vi fanget lidt i det politiske system, i det vi venter på forskellige godkendelser. Men vi håber at år 2013, 

bliver året hvor alt går igennem og vi kan komme i gang med at iværksætte projektet. 

Der er helt sikkert flere ting, som har været med til at præge år 2012, men det er svært at få plads til dem alle. 

VI håber, at det nye år bliver ligeså begivenhedsrigt og at du vil være med til at sætte dit præg på TRoA. 

AIRSOFT 
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TRoA Airsoft har igennem 2012 været igennem store forandringer – Til det bedre. Vi har fået en ny bane, 

udvalget er blevet optimeret og vi har fået en klarere politik internt og overfor vores deltagere. Vores 

arrangementer har generelt tiltrukket mange nye deltagere, både deltagere som kommer internt fra 

foreningen, men også mange udefra, som sidenhen er gået hen og blevet medlemmer. 

Året 2012 startede som året 2011 sluttede, nemlig på vores indendørs bane på Postmestervej 10 i Aalborg. Vi 

fik parallelt med Aalborg Hardball Forening afholdt spil månedligt i TRoA. Arrangementerne begyndte at 

tiltrække flere og flere nye deltagere, som har sat vores låneudstyr under pres. Vi havde et par spilledage med 

en 12-14 sæt udlånt.  

I starten af 2012 havde vi også udskiftninger i udvalget. Rasmus forlod udvalget ligesom Nicolaj, og vi valgte i 

første omgang ikke at tage flere ind. Arrangementsafholdelsen gik også fint efterfølgende og spillene i hallen 

har generelt været en succes.  

En af betingelserne for at vi kunne spille i hallen var, at vi var klar over at det ikke var permanent. Vi var klar 

over konsekvensen af at bygningen blev solgt eller lignende. Således ønskede vi at finde nye områder, og 

igennem vores deltagere var vi blandt andet ude og kigge på et område nær Nibe. Området var dækket af en 

tæt nåleskov, hvorfor det ikke var så egnet til vores brug, som forhåbet. Vi begyndte dog at indsamle 

tilladelser, men en sløv dialog med ejeren besværliggjorde denne proces markant. Efter en af vores spilledage 

nede i hallen blev vi således kontaktet af en af vores andre spillere, som har forældre med et stykke jord ude i 

Veggerby. Her er også en skov. Den kunne vi afgiftsfrit få lov at låne – Som udgangspunkt permanent. 

Det kom på et belejligt tidspunkt, da hallen ikke længere var tilgængelig. Vores spillegang i maj måned blev 

den sidste i hallen. 

Derpå valgte vi at holde sommerferie, for at få helt styr på banen i Veggerby. Politigodkendelsen skulle 

indhentes, hallen skulle ryddes og en ny bane skulle etableres. Således søgte vi bestyrelsen for penge. Her fik 

vi bevilliget 10.000kr til en ny bane, på baggrund af hvad der blev snakket om på Generalforsamlingen 2012. 

Der blev yderligere bevilliget penge til container og oprydning i hallen. I vores sommerferie fik vi endnu en 

ændring i udvalget. Sune er gået på barsel, og vi har fået Patrick ind i udvalget som aktiv. 

Nogle af de penge vi fik bevilliget til Veggerby blev brugt til at bygge på banen: En kommandobunker, et 

vagttårn, en grænsepost og forskellige forsyningsdepoter. Endelig fik vi en stor mængde paller igennem 

Søren Kristian, som vi har brugt til ”kassedækninger” på banen. 

Således blev vi klar til vores ”Grand Opening” i august. En velbesøgt spillegang, med en masse nye ansigter. 

Mange havde savnet at komme udendøre, hvilket vi egentlig også selv havde. Vejret var med os, hvilket 

motiverede folk til at få endnu flere venner med til spillegangen i september. 

Veggerbybanen har siden vist sig at være en stor succes. Størst besøgstal havde vi til vores Halloween 

spillegang, hvor vi afholdte spil fra 22-04 fredagen før Halloween. Her nåede vi over 40 spillere, med en pæn 

mængde nye og unge spillere. De sidste to spilledage i 2012 har været præget af koldt og smådårligt vejr, men 

vi har alligevel kunne holde en udmærket mængde af spillere. 

Målet for 2013 er primært at få vores regler gennemarbejdet, således at de passer vores spillere og ikke virker 

helt urimelige for kommende deltagere. Vi ønsker i det hele taget at holde service oppe, hvorfor vi vil have 

øget fokus på bedre lånevåben,  reservedelslager til vores workshops samt øget PR til vores kommende 

deltagere. En stabilitet i forhold til udvalget er vigtigt, hvorfor en klar arbejdsfordeling opretholdes næste år 

også. Hvor fokus i 2011 og 2012 har ligget på at anskaffe en ny bane, vil 2013 bære præg af at optimere vores 

nuværende faciliteter, netop til gavn for deltagerne, for at sikre de bringer nye folk med til vores 

arrangementer. 

CAFEUDVALGET 

Året 2012 startede med intentioner om, at få godt styr på vores indkøb og salg for at reducere antallet af vare, 

der blev for gamle, og derefter måtte kasseres. Dette fokus har vi nu haft i længere tid, og bliver hele tiden 

bedre til at indrette indkøbene efter vores medlemmers ønsker, og sørger for, at disse ønsker bliver mødt. Er 
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der ønsker om nye ting i Caféen bliver der hurtigt fulgt op på dette. Lagerstyringen gør dog også, at vi fra tid 

til anden må holde igen, så vi får solgt ud af de varer, der ikke altid, er lige så hurtigt salg i. 

Ombygning af Caféen har været på tale gennem de sidste 2 år. Det samme har maling af samme. Det blev 

besluttet fra bestyrelsens side, at vente med at male til en koordineret indsat kunne foretages i underetagen. 

Vi venter på, at dette finder sted. I samme forbindelse er Parbæk og undertegnede igang med at kigge på 

professionelle salgsreoler til opstilling og opbevaring af vores salgsmaterialer, så Caféen kan få en bedre og 

mere hensigtsmæssig indretning. 

De seneste 4 måneder af 2012 har vi været plaget af store kassedifferencer i Caféen. Alene i perioden 23/9 til 

26/10 har der udelukkende været negative kassedifferencer for et samlet beløb på kr. 2.030,-, og det samlede 

beløb er en del større. Der er iværksat følgende foranstaltninger i den forbindelse:  

1. Alle der har adgang til Caféen sakl gennem et genofrisknings-kursus i brugen af kasseapperat og 

optællingsprocedure. Dette sker inden 1/3-2013 uanset om folk er fast café-vagt eller ej. Så alle, der 

har en multinøgle/cafénøgle skal forvente at bruge ½ til en hel time på dette, hvis man stadigvæk 

ønsker at bevare adgang til caféen. Ønsker man ikke en nøgle kan man kontakte Bo Karlsen (tlf. 30 

29 66 66) eller Søren Parbæk (Tlf. 26 15 56 31). Optælling af Caféen på ugedagene skal intensiveres, 

således, at cafévagterne udfører det job, som de i sin tid sagde ja til for at have adgang til caféen.  

2. Husk altid at låse og slå alarmen til. Det sker for tit, at folk bare lader døren stå åben til Caféen, mens 

de går og arbejder, og bevæger sig rundt i hele klubben. 

Udsigterne for året 2013 er, at Vi primært skal have styr på differencerne, og have styr på arbejdet med 

caféen, således, at alle gør en indsats for, at arbejdet med caféen kommer til at forløbe med en større 

sikkerhed, og en mere bedre kontrol med caféens midler, derfor har Søren Parbæk og undertegnede iværksat 

en månedlig optælling/opgørelse af caféens varelager for at få et reelt overblik over eventuelt varesvind i 

caféen i samme forbindelse. Et fortsat problem i Caféen kan medføre inddragelse af alle nøgler, der giver 

personer indgang til caféen, der derefter kun udleveres til udvalgte enkelt personer, at der indkøbes video-

overvågningsudstyr til caféen - hvilket er en bekostelig affære. 

I starten af året 2013 vil alle caféens priser blive justeret og tilrettet, samt indholdet af varer blive justeret i 

forhold til salg, og medlemmernes ønsker. Et nyt tiltag er kaspsler til varme drikke, som i forsøgsperioden 

har været en stor succes. 

Med ønsket om, at året 2013 bliver vil bringe en løsning på ovenstående problemer ved en aktiv indsats fra 

såvel café-udvalget, som bestyrelsen. 

FESTUDVALGET 

Festudvalget har i 2012 afholdt 6 fester, som har været velbesøgt hele vejen igennem. 

Vi prøve i 2012 at afholde en ny fest, nemlig sankthans/juni festen. Det valgte vi, da vi følte der manglede en 

fest mellem forårsfesten og sommerfesten. Selvom den var ny, og ikke blev meldt ud i særlig god tid, var den 

velbesøgt og stemningen var god. 

Men den ekstra fest, følger selvfølgelig mere arbejde, og vi har valgt at fjerne en af vores fester I 2013. Dette 

er oktoberfesten, hvilket er ærgerligt, men vi i festudvalget er enige om at den skulle væk. Dette er også fordi 

den ligger meget tæt op ad en af vores andre fester. 

I 2012 valgte to medlemmer at træde ud af udvalget, det drejer sig om Yvonne Hagbard og Mike Hallund,  vi 

er glade for den indsats de har lagt og takker for det. Vi har fået et nyt medlem i udvalget, Daniel Kappers,  

hvilket vi er meget glade for. Søren Kristian har lagt formandsposten fra sig, og Bo Karlsen er nu den nye 

formand i festudvalget. 

FRAKTION BRÆTSPIL (FREMADRETTET FRAKTION PAP) 



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

 

14 

Der er blevet indkøbt brætspil og afholdt nogle få brætspil cafeer i løbet af året, der alle var godt besøgt med 

ca. 20 deltagere i snit. 

Som noget nyt forsøgte vi os med at inddrage andre aktiviteter i forbindelse med Brætspil cafeerne, som 

f.eks. Magic og figurspil, hvilket har været positivt da det har skabt en øget aktivitet og energi i forbindelse 

med det enkelte arrangement. Dette er noget vi vil fortsætte med i det kommende år. 

Der har været fokus på at få beskyttet vores store udvalg af brætspil for fremtiden og lidt over halvdelen er 

har derfor fået plastik lommer på alle kort tilhørende spillet. Dog har der vist sig nogle praktiske problemer 

ved at komme alle kort i lommer (og brikker i poser), da de så fylder mere fysisk og der skal derfor findes 

nogle løsninger på vores mange kortspil. 

Ved årets slutning kom der øget fokus på Magic som aktivitet i TRoA og der spilles nu Magic fast hver onsdag 

og fredag. Derfor har Fraktion brætspil udvidet og omfatter nu også kortspil som fokusområde. Derfor 

udvides udvalget også, således at der vil være flere til at løfte ansvaret for afholdelse af arrangementer, såsom 

Prerelease i forbindelse med Magic og brætspilcafeer på mere regelmæssig basis. 

Der vil naturligvis blive indkøbt nye brætspil i det kommende år og der vil blive fokuseret på at skaffe 

udvidelser til de mest populære spil, såsom Dominion, Ascension, Smallworld, Twilight imperium og 

Descent. 

I tråd med foreningens fokus på værdier, vil vi også gøre vores for at skabe forståelse og indsigt i bræt- og 

kortspil, bl.a. ved at lave arrangementer i samarbejde med eksterne parter. 

Vi håber at se mange af jer til brætspil arrangementer i det nye år og husk at TRoAs bræt- og kortspil er til fri 

afbenyttelse for foreningens medlemmer, men tag var på dem så spillene også er der næste år. 

IT-UDVALGET 

IT-udvalget er nok det mest usynlige udvalg i TRoA. IT-udvalget har ansvaret for al internet-tilstedeværelse 

for TRoA; hjemmesider, maillister, galleri, fora og lignende. Udvalget består af en person og derudover 

hænder det indimellem at der er andre folk der laver hjemmesider til specifikke projekter – og en masse folk 

der skaber indhold til siderne. 

IT-udvalgsmæssigt har det været et roligt år primært med vedligeholdsopgaver. Af projekter kan nævnes: 

 Nyt galleri – det gamle var inficeret af noget ond malware vi ikke kunne slippe af med. Send gerne 

alle slags billeder fra arrangementer til galleriet – skriv, og så finder vi en passende kanal (mail, 

USB-stick, ftp, dropbox, mm.) 

 Krigslive IX hjemmeside. 

I det kommende år er der ikke nogle større projekter på bedding. Det er stadig ambitionen at flytte TRoAs 

hjemmeside over på en wordpress installation men det har ingen hast – det er primært af 

vedligeholdelseshensyn. 

Og husk – vi er et serviceorgan. Vi kan installere og designe en hjemmeside, tilmeldingssystem, 

spørgeskema, debatforum, maillister til udvalg, osv. Kort sagt – har du et behov for at få lavet noget 

hjemmeside-værk i forbindelse med noget du har lavet i TRoA-regi, så skriv – webmaster@troa.dk. 

KHYPRIS ÅR 1 

SCENARIET 
Det blev afviklet torsdag den 12. juli– søndag den 15. juli 2012. Med opsætning i dagene før og oprydning 

mandag efter. Det var på Forlev spejdercenter ved Skanderborg. Vi havde 320 deltagere. (og sagde nej til 

yderligere 80+). Generelt var de fleste spillere glade  

SAMARBEJDE 

mailto:webmaster@troa.dk
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Scenariet var et samarbejde imellem foreningen Einherjerne (i Århus) og TRoA. 

Jeg (Thomas Aagaard) repræsenterede TRoA og min med arrangør Allan Davidsen fra Einherjerne. Vi var 

begge to med til at lave krigslive 5 som også var et samarbejde. 

Da vi begge to bor i Århus så ville det mest naturlige nok havde været at lave scenariet under Einherjerne. Af 

flere grunde ville vi dog gerne lave det som et samarbejde: 

1. Som TRoA mand ville jeg helst lave scenariet igennem TRoA og Allan ville helst igennem 

Einherjerne. 

2. Vi ville gerne lave et ”remake” af Khypris serien. Og ”khypris the remake” var også vores arbejdstitel. 

Og da det jo er TRoA scenarier så gav samarbejde god mening.  

3. Vi oplevede begge to at vores scenarier i 2010 blev aflyst (Todvald og Udskud) pga. for få spillere. 

Ved at lave et scenarie skulle vi ikke ”dele” spillermassen og samarbejdet kunne bruges i reklamen. 

4. To foreninger = 2x arbejdskraft. 

TRoAs bestyrelse havde fra start en meget relevant bekymring. At det effektivt ville blive et Einherjerne 

scenarie som kun få TRoA medlemmer deltog i. Og at bestyrelsen ikke ville have nogen føling med hvad der 

forgik.  

Det første punkt fik vi løst ved ret tidligt at ”caste” en del medlemmer til specifikke grupper, så vi fra start var 

sikker på at der kom en god flok TRoAfolk. Og vi fik også ret tidligt en del folk til at melde sig til 

opsætningen. Punkt to blev løst ved at jeg ca. en gang om måneden sendte en opdatering til de to bestyrelser. 

Hvad havde vi lavet? hvad havde vi ikke fået gjort? ændringer af planerne? osv.  

Det er mit indtryk at det i høj grad sikrede at bestyrelsen var informeret. Og så deltog flere bestyrelses 

medlemmer også i scenariet, så de fulgte løbende med på hjemmesiden og forum. Alt i alt mener jeg det 

lykkedes at få begge foreninger involveret. 

Til opsætningen havde vi ca. lige mange folk fra de to foreninger og under den sure oprydning mandag efter 

scenariet var der 12-13 folk(+arrangører) som blev til vi var helt færdige. Det er klart det største antal jeg har 

oplevet. (typisk har det været under en håndfuld). 

At folk følte et tilhørsforhold/ansvar over for scenariet tror jeg er en væsentlig del af forklaringen på den 

opbakning. Nogen kan måske huske at der til Krigslive 5 var nogle problemer i samarbejdet, men da vi denne 

gang kun var 2 arrangører og begge to bor i Århus, så var der ikke nogen større problemer. 

Til sidst vil jeg lige sige tak til Sune Jensen der trådte til, da vores mad ansvarlig meldte fra ca. 3 uger før 

opsætningen skulde starte og Jakob Kyed der overtog ansvaret for opsætningen, da den oprindelige ikke 

kunne få fri fra arbejde alligevel. 

KRATER 

I år har vi fra Krater måttet sande, at lykke, velstand og spillere ikke kommer af sig selv. Fra  over 100 spillere 

i november 2011, begyndte det at gå nedad med spillerantallet. Til sidst endte vi op med kun 25 spillere, og vi 

realiserede, at noget måtte gøres. 

Vi har siden da gjort vores bedste for at forbedre Krater på alle leder og kanter. Plottet er nu begyndt at tage 

form, og Kraters befolkning har nu fundet deres plads i verden. Vores regler er blevet opdateret og finpudset 

flere gange i løbet af året, og vi har derfor også haft tid til at planlægge en fremtid for Krater. Desuden har vi 

fået en ny arrangør, Christian Hoff Mortensen, som har arbejdet hårdt på at blive en rigtig Krater-arrangør. 

Vi har også måttet sige farvel (om ikke andet, så for en tid) til Daniel Ginnerup Kappers, som for en kort 

stund var et friskt, nyt pift til vores arrangørgruppe. 
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Næste år vil vi starte hårdt og lige på med en ny opdatering til Krater, som skal skabe nye muligheder for 

overlevelse og konflikt. Vi håber meget på at kunne præsentere et nyt og bedre Krater til første spilgang i 

marts! 

SIDSTE SØNDAG 

REGNSKAB 
Det er igen i år lykkedes os at lave et pænt overskud da vores deltager antal steg markant for andet år i træk. 

Hele 28 ekstra spillere pr. spilgang kom forbi i 2011, hvilket vi er meget tilfredse med og dermed har givet et 

større overskud end forventet.  

ARRANGØRER 
Arrangørgruppen er på nuværende tidspunkt på 7 medlemmer efter at Søren Thorup stoppede i løbet af året. 

Vi vil gerne sige tak til Søren for hans gode arbejde i arrangørgruppen. 

ÅRET DER GIK 
Vi har som tidligere nævnt endnu engang oplevet en stigning i vores spillerantal og havde flere spilgange med 

over 300 spillere. Dette er vi meget glade for og håber at kunne fortsætte med lignende antal spillere. 

Endnu engang var vores døgnscenarie en stor succes. I 2012 havde vi 273 spillere ude ved os til døgnscenariet 

hvilket dermed slog rekorden fra 2011. Vi håber dog at døgnscenariet i 2013 vil slå denne rekord. 

Vi har sammen med flere andre udvalg deltaget i et PR event inde i Biocity i forbindelse med premieren på 

Hobitten. Vi håber selvfølgelig at denne og andre lignende film vil være med til at øge interessen for at 

komme ud og spille til Sidste Søndag.  

ÅRET DER GIK I NEBELHEIM 
Året startede med en krigsskat til byen for at afhjælpe kampe mod orker i det østlige Stirland. Da byen fejlede 

i at samle penge ind blev byen erklæret i undtagelsestilstand og by vagts kaptajnen forfremmet til 

Kommandant med fuld kontrol over byen indtil at gælden var betalt og han mente at byen kunne vende 

tilbage til byrådet.  

Dette medførte meget stærkere kontrol, skatter og bøder for at få penge til at betale gælden. I løbet af året 

blev byen også plaget af bæstmænd og der har været meget snak om et underligt Ritual som skulle beskyttes 

eller fremskaffes afhængig af hvem man spørger. Sidst på året blev Kommandanten henrettet for kætteri og 

der var tale om at et præstestyre skulle indføres. Der var dog ikke helt enighed om dette og da Stirland 

udnævnte en ny Kommandant var der ikke så meget at diskutere.  

Endeligt er elverne ved at være trætte af at være trådt under fode og der snakkes meget om et lurende elver 

oprør i krogene… 

VISION FOR 2013 
Vores vision for 2013 er at fortsætte vores arbejde med hvervning af medlemmer til foreningen samt udbrede 

kendskabet til Sidste Søndag. Dette skal gøres ved en målrettet PR kampagne på skolerne samt et opsøgende 

arbejde i medierne. Endvidere er vi ved at få lavet PR film der skal kunne benyttes til at reklamere for Sidste 

Søndag på flere forskellige medier.  

Derudover vil vi igen afholde et døgnscenarie, hvilket nu er blevet en fast tradition og er yderst populært 

blandt vores spillere. 

NYE TILTAG 
Vi fortsætter vores udbygning af vores kostumer til Npc’er, hvilket vil bidrage positivt til kampagnen.  

Vi vil også fortsat arbejde på arrangere junior forenings ture til andre kampagner (muligvis scenarier) for at 

få et større fællesskab og udvide vores spilleres horisont og kendskab til scenarier.. 



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

 

17 

Der arbejdes fortsat på muligheden for en online karakter database. Vi håber at det lykkedes, men det kræver 

(som alt frivilligt arbejde) at de involverede har tid og mulighed for at fortsætte arbejdet. 

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år og vi ser frem til 2013 med forhåbning og glæde. 

TABLETOP-UDVALGET 

Året 2012 for Tabletop startede som 2011 sluttede. Med et kraftigt dalende deltagerantal til vores torsdage 

måtte vi så vidt muligt ændre lidt på vores tilgang til TRoAs profil ift figurspil. Således startede vi på en frisk 

og fik konstrueret et mere aktivt udvalg. Formålet var at få skabt en idé som ville sikre at deltagerantallet ville 

stige.  

Denne idé har vi valgt at kalde Tabletop 2.0, som fokuserer på hyggespil, prioriteret langt over den 

kompetitive ånd, ligesom fokus skulle ligge på at få nye, eller i hvert fald for TRoA og foreningsspillet nye 

spillere. Igennem sommeren havde vi ved flere lejligheder et stigende antal spillere, som imidlertid viste sig 

at stagnere i takt med manglende aktiviteter fra udvalgets side. Der var dog jævnligt spillere i TRoA, og 

bordene har været brugt til både planlægning, maling og spil indenfor figurspil – Præcis som de var beregnet, 

men som 2011 desværre havde svært ved at opfylde. 

For igen at få aktiviteter har vi imod slutningen af 2012 valgt at opstarte en Escalation League i Warhammer 

Fantasy. Warhammer Fantasy har generelt aldrig været på papiret i TRoA, hvorfor det netop var denne gren 

vi valgte. Escalation League i TRoA har til formål at give nye spillere mulighed for, med små skridt, at starte 

en hær op, og få noget at bruge den til. Denne liga har allerede mødt stor interesse, og starter officielt i 2013, 

d. 10. januar. 

Visionerne for 2013 er, igennem lignende koncepter, at udvide vores segment til spillere udenfor 

Warhammer Fantasy ligeså. Dette vil vi gøre igennem en øget markedsføring og synlighed, som blandt andet 

skal kunne vise vores lækre terrænfaciliteter, som ligeledes skal renoveres og optimeres samt vores 

spilleplader, som der oprindeligt var afsat penge til i 2012, men som vi først i 2013 forventer at indkøbe og 

male. 

Således er missionen klar – TRoA skal igen kunne tilbyde figurspil hver torsdag i Battlelokalet, i et hyggeligt 

og behageligt miljø, hvor der er plads til at hobbyen kan ekspandere og ikke blot blive mere og mere elitær. 

UNGDOMSUDVALG 

Det har været et stille år i Aktivtirsdag, vi har ikke haft de store nye tiltag, men blot kørt den lidt på rutinen. 

Dette skyldes, at vi i udvalget ikke er så mange. Vi har dog, stadig en masse unge mennesker der kommer 

hver tirsdag, de fleste sidder på spilgangen og spille bordrollespil, faktisk har vi 5 hold. Vi har så mange der 

vil spille bordrollespil, at vi hverken har rum eller GM’er nok. Vi har også en fast lille skare, som kommer og 

spiller brætspil og hygger. 

Vi ønsker dog at der i 2013, kommer lidt mere liv i Aktivtirsdag. Dette vil vi gøre med lidt nye tiltag, så som 

tabletop 1 tirsdag om måneden, tema aftner med Magic og Munchkin, film maraton og forhåbentlig et LAN. 

Derfor vil vi ligeledes, forsøge at finde flere hjælpere til udvalget. Dette vil vi bruge de første par måneder til i 

2013. Så har du lyst til at hjælpe lidt til, så kontakt os endelig, også selvom det kun er til enkelt 

arrangementer. 

Vi vil dog meget gerne sige tak til alle dem, som har hjulpet til i hele 2012. Og så håber vi at 2013, bliver 

ligeså godt og måske endda bedre. 

YXENSKOVEN 

SPILLET GENERELT 
Vi har spillet hele året, kun med få aflysninger. I vinterhalvåret havde vi en spilgang, hvor det var umuligt at 

komme i skoven pga. af sne. 
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Så havde vi en spilgang, hvor vi var så uheldige at TRoA´s sommerscenarie Khypris samme weekend. 

Problemet med sammenfald med andre TRoA aktivteter har ikke været så stort igen, da vi pt. ikke har så 

mange fra ”fjordlandet” til vores kampagne. Dog ærgerligt for arrangørerne når der er sammenfald, især 

imellem senarier og kampagnen. 

Vi af holdte et lille sommerscenarie som forløb planmæssigt. 

Vores spillergrundlag er jævnt, med tendens til en gradvis stigning. 

Vi får desværre ikke tegnet for mange nye TRoA medlemmer, men det er noget vi skal have mere fokus på. 

Vi genererer løbende et overskud, så vores gamle gæld bliver nedbragt. Vi ser frem til at gælden er nedbragt, 

så vi kan lave lidt ny investeringer på spil siden. (dette er vi meget tilbageholden med grundet gælden). Vi har 

i det forgangne år været rigtig glade for at TRoA har noget grej på lager, som vi kan gøre brug af (mest på 

monstersiden). 

REGELSÆT OG LOKALITET 
Der arbejdes pt. med regelsættet. Selve Yxengaards berettigelse i forhold til de midler der er bevilliget og det 

der skal begrunde, hvorfor vi skal opføre en rollespilslokalitet i statsskov, ligger i vores regelsæt. 

Det der trækker lokaliteten igennem (hvis det lykkedes), handler om læringsperspektivet. Vi skal derfor være 

meget skarpe på, at det rent faktisk også bliver afspejlet i regelsættet. 

Der ligger en del materiale på tegnebrættet som gør at vores regelsæt bliver ganske unikt. Regelsættet er pt. 

på det nærmeste kopypastet fra SS (tak for tilladelsen), men det nye bygger på mesterlæreprincippet. Vi 

bygger jo og har håndværkere i spil, så håndværkergrader vil for fremtiden være praksis orienterede prøver 

in game. Her vil ”kan man så kan man” spille tæt sammen med det nuværende xp system. 

Det er også grunden til, at vi gerne vil bygge både smedje og tømmergård på lokaliteten. 

Helbredelse og eliksirer vil på sammen måde udspringe af spillerens kendskab til naturen og de planter og 

urter der gror her. Så konsekvensen af manglende indsamling af f.eks. røllike i sommerhalvåret, vil betyde at 

prisen på helbredelse vil kunne stige i vinterhalvåret. 

Vi påregner også at arbejde kampagnen endnu mere over i et historisk perspektiv, med de myter og væsner 

der er forbundet dermed. Dette for at give en øget kultur og historie formidling. 

Alt dette arbejde vil for alvor gå i gang når vi ser nogle konkrete tilladelser til at bygge Yxengaard op som 

beskrevet i vores projektansøgninger. 

SAMARBEJDE INTERNT 
Der har været lidt kommunikationsknas i arrangørgruppen og disse problemer er ved at blive løst med hjælp 

fra gode kræfter i TRoA. 

Vi fra arrangørgruppen takker for god støtte og opbakning fra resten af TRoA og håber på et nyt og 

spændende år. 

XENOGLOSSIA 

Som i sikkert ved, er der ikke kommet noget klubblad i 2013. Årsagerne er mange, og velkendte. Det primære 

problem er stadig, at vi har haft svært ved at opdrive materiale. Der har (ud over de sædvanlige måder) været 

forsøgt at hverve skribenter via TRoAs Facebook side, hvor der også har været udvist marginal interesse, men 

det har ikke udmøntet sig i konkret materiale. 

En anden udfordring har været at finde en layouter. Det er endelig lykkes, men indkøringsfasen har været 

længere og mere besværlig end ventet. Der er i samme forbindelse købt et program til klubbens computer, så 
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der kan layoutes på den. Vi har tidligere været så heldige, at vores layoutere havde redigeringsprogrammer 

på deres private maskiner, men sådan er det ikke denne gang. 

Af andre årsager kan nævnes: ventetid på indlevering af materiale, ventetid på indkøb af redigeringsprogram, 

ventetid på ny pagemaster, ferier, arbejde, eksamener, sygdom og lign. Ikke alle af disse årsager er 

”acceptable” årsager for ikke at få lavet et blad. Jeg nævner dem blot for at illustrere problemerne med 

frivilligt (ulønnet) arbejde. Det bliver ofte nedprioriteret, når opgaver i ens ”virkelige” liv trænger sig på. 

Derfor har jeg nu taget den beslutning, at jeg stopper som redaktør for klubbladet. Jeg kan og vil ikke 

længere forsvare hvorfor, der ikke kommer et blad. Der er en grænse for hvad man kan forvente af folk, der 

laver et stykke frivilligt arbejde, og man kan altså ikke tvinge folk til at aflevere materiale. Dette skal ikke 

forstås som tuderi eller ansvarsfralæggelse, men mere som en forklaring på hvorfor jeg ikke længere kan tage 

ansvar for andre end mig selv. Jeg har selv mistet gejsten, og bærer lige så meget af skylden som resten af 

redaktionen og de mange skribenter der igen og igen lover materiale uden at levere. 

Det er redaktionens anbefaling at bestyrelsen afsætter 0kr. i budget til klubblad. Den nuværende redaktion 

står klar til at hjælpe en ny redaktør i gang, hvis nogen skulle have lyst til at samle ”pennen” op. Der foreslås 

at en ny redaktør (og evt. ny redaktion) selv søger om penge fra bestyrelsen til at lave et nyt klubblad. Det er 

også redaktionen anbefaling at bestyrelsen bakker op om en ny redaktør og bruger bladet til at kommunikere 

med medlemmerne om hvad der foregår i klubben. Vi vil også gerne opfordre alle udvalg til at sende 

reklamer, rapporter, billeder og lignende til redaktionen. Klubbladet er først og fremmest beregnet til at 

informere medlemmerne om hvad der foregår i deres klub. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGET 

REGNSKAB 2012 
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Note Regnskab 2012 % Budget 2012 Regnskab 2011 Budget 2011

89.435,00 106% 84.000,00 106.820,00 100.000,00

24.960,00 59% 42.000,00 0,00 0,00

55.075,00 145% 38.000,00 52.050,00 55.000,00

3.000,00 100% 3.000,00 3.225,00 3.000,00

172.470,00 103% 167.000,00 162.095,00 158.000,00

202.390,00 88% 231.000,00 187.591,00 193.000,00

54.438,00 109% 50.000,00 60.312,00 50.000,00

7.042,74 101% 7.000,00 7.164,86 8.000,00

263.870,74 92% 288.000,00 255.067,86 251.000,00

-1.442,21 -10% 15.000,00 28.086,46 20.000,00

-1.442,21 -10% 15.000,00 28.086,46 20.000,00

-321.490,28 102% -314.600,00 -269.879,13 -302.400,00

1 -102.292,58 102% -100.000,00 -65.566,07 -86.920,00

-40.973,21 98% -42.000,00 -40.785,90 -42.500,00

1.949,60 130% 1.500,00 514,50 -1.500,00

-462.806,47 102% -455.100,00 -375.716,60 -433.320,00

0,00 0% -5.000,00 15.000,00 0,00

-9.690,00 51% -19.000,00 -4.125,00 -14.000,00

-2.104,38 84% -2.500,00 -3.603,25 -4.000,00

24.230,96 -808% -3.000,00 8.191,79 5.000,00

2 -8.587,48 101% -8.500,00 -8.889,00 1.000,00

38.840,13 185% 21.000,00 17.879,16 13.000,00

-3.339,16 83% -4.000,00 -6.685,00 -4.000,00

0,00 0% -2.500,00 -428,59 -3.500,00

0,00 0% 0,00 -750,00 -1.500,00

3 -14.716,24 368% -4.000,00 -9.296,14 -1.000,00

-2.001,97 -200% 1.000,00 -5.292,36 0,00

-272,44 -27% 1.000,00 5.360,08 1.000,00

22.359,42 -88% -25.500,00 7.361,69 -8.000,00

0,00 0% 0,00 0,00 0,00

2.312,00 231% 1.000,00 2.638,00 500,00

0,00 0% 0,00 0,00 0,00

5.866,53 293% 2.000,00 0,00 0,00

0,00 0% 0,00 0,00 0,00

-6.451,75 0% 0,00 18.765,00 4.000,00

0,00 0% 0,00 0,00 0,00

-2.284,87 114% -2.000,00 1.799,41 2.000,00

-558,09 -56% 1.000,00 23.202,41 6.500,00

18.551,29 0% 0,00 25.296,88 0,00

0,00 0% 0,00 -20.000,00 -20.000,00

18.551,29 0% 0,00 5.296,88 -20.000,00

12.444,68 -130% -9.600,00 105.393,70 -25.820,00

TRoA's regnskab 2012

Kontingentindtægter

Kontingent Senior (840 kr/år)

Kontingent Junior (420 kr/år)

Kontingent Ungdom (540 kr/år)

Kontingent TRoAs Venner (200 kr/år)

Lokalestøtte

Aktivitetstilskud

Andre

Tilskud

Cafe

Indtægter

Faste omkostninger

Lokale udgifter

Administations udgifter

Sekretær 

Renter

Aktiviteter

Konsulent

Xenoglosia

Ungdomsudvalg

Festudvalg 

Yxenskoven Kampagnen 

Sidste Søndag

Brætspil

Table-Top

Blood Bowl

Hardball

Krater

Andre aktiviteter

Projekter / Arrangementer

Tornby projekt

Livehuse / telte

Førstehjælp kursus

Sommerscenarie 

Krigslive

Sommerlejr 

Vinterlejr 

TRoA Con 

Regnskabs kontoer

Ekstraordinær omkostninger

Henlæggelser

Overskud Foreningen TRoA i alt
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Regnskab 2012 Regnskab 2011 Regnskab 2010

5.665 -7.900 -4.485

346.587 284.769 199.916

34.744 33.267 25.753

13.961 13.052 13.273

71.984 70.638 68.846

6.454 1.600 2.718

23.901 31.268 0

503.296 426.694 306.020

313.864 208.470 155.207

12.445 105.394 70.400

326.309 313.864 225.608

16.500 15.800 15.000

67.723 -19.782 -1.549

0 0 15.000

84.223 -3.982 28.451

0

2.764 1.962 1.962

0 20.000 0

0 4.850 0

0 0 0

15.000 15.000 15.000

0 0 0

75.000 75.000 55.000

0 0 0

90.000 114.850 70.000

0

503.296 426.694 326.020

TRoA Statusopgørelse 2012

Kontobetegnelse

Aktiver

Medlemskonti

Likvid beholdning

Varelager Cafe

Varelanger Bar

Depositum Husleje

Tilgodehaven Nets

Andre tilgodehavender

Aktiver i alt

Passiver

Egenkapital Primo

Årets resultal

Egenkapital i alt

Gæld

Depositum Nøgler

Kreditorer (Leverandører mm)

Øvrige skydlige omkostninger

Gæld i alt

Skyldig A-skat mm.

Henlæggelser

Monster dragter

Tornby projekt 

Formeget lokaletilskud udbetalt i  2010 

Reparation af livehuse

Containerkøb

Sidste Søndag Toilet + Hytte

Borde og stole i klubbens lokaler

Henlæggelser i alt

Passiver i alt
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BUDGET 2013 

Note

1

2

3 Airsoft har af bestyrelsen i 2012 fået bevilligt ekstra 10.000 kr. i forhold til GF vedtagelsen. Disse penge er til 

etablering af ny bane. 

Administations udgifter – af større udgifter kan nævnes:

Webhotel og domæner: 5.008,63

Internet Torvegade: 3.121,20

Stofa TV og Licens: 6.075,04 

Køb af bærbar computer til 15.800,-

Udvalgstur 2012: -21.222,-

Kassedifferencer: -5347,32 – Bemærk at pr. 28/8 2012 var saldo kun -44,07, så på 4 måneder er der forsvundet ca. 

5300 kr fra Cafeen. Dette er blevet behandlet af bestyrelsen og der er iværksat flere tiltag for at dette stopper. (Se 

også cafe-udvalgets beretning)

Dankortterminalen er en udgift på 4825,70 

Yxenskoven

Der har været problemer med at få det regnskabsmæssige og administrative i forbindelse med dette til at virke i 

forbindelsen med kampagnen i Tornby. Specielt fra Maj til december er der ikke blevet afregnet mht. 

deltagerbetalingen før medio januar 2013. Det har desuden taget undertegnede mange timer med at få 

opgørelserne fra de sidste 8 måneder af 2012 til at passe med de indbetalte beløb. En af tiltagene for at løse dette 

er at der nu er mulighed for at aflevere penge i døgnboksen i Spar Nord Hirtshals.

Trods problemer med den administrative side, havde Yxenskoven et pænt resultat før afskrivning af lån på 

9.412,52 kr

Efter afskrivning af lån på 18.000,- (12 x 1500,-) ender resultatet på -8.587,48. Lånet er på 31/12 2012 nedbragt til 

kr. 13.268,17, hvilket gør at gælden er væk efter 9 spilgange i 2013. 

Beskrivelse
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Note Budget 2013 Regnskab 2012 % Budget 2012 Regnskab 2011

79.800,00 89.435,00 106% 84.000,00 106.820,00

43.200,00 24.960,00 59% 42.000,00 0,00

56.700,00 55.075,00 145% 38.000,00 52.050,00

3.000,00 3.000,00 100% 3.000,00 3.225,00

182.700,00 172.470,00 103% 167.000,00 162.095,00

239.020,00 202.390,00 88% 231.000,00 187.591,00

55.000,00 54.438,00 109% 50.000,00 60.312,00

7.000,00 7.042,74 101% 7.000,00 7.164,86

301.020,00 263.870,74 92% 288.000,00 255.067,86

0,00 -1.442,21 -10% 15.000,00 28.086,46

0,00 -1.442,21 -10% 15.000,00 28.086,46

Lokale udgifter -355.000,00 -321.490,28 102% -314.600,00 -269.879,13

-161.300,00 -102.292,58 102% -100.000,00 -65.566,07

-42.500,00 -40.973,21 98% -42.000,00 -40.785,90

1.500,00 1.949,60 130% 1.500,00 514,50

-557.300,00 -462.806,47 102% -455.100,00 -375.716,60

0,00 0,00 0% -5.000,00 15.000,00

0,00 -9.690,00 51% -19.000,00 -4.125,00

-2.500,00 -2.104,38 84% -2.500,00 -3.603,25

10.000,00 24.230,96 -808% -3.000,00 8.191,79

-8.500,00 -8.587,48 101% -8.500,00 -8.889,00

23.000,00 38.840,13 185% 21.000,00 17.879,16

-4.000,00 -3.339,16 83% -4.000,00 -6.685,00

-3.000,00 0,00 0% -2.500,00 -428,59

0,00 0,00 0% 0,00 -750,00

2.000,00 -14.716,24 368% -4.000,00 -9.296,14

-5.000,00 -2.001,97 -200% 1.000,00 -5.292,36

1.000,00 -272,44 -27% 1.000,00 5.360,08

13.000,00 22.359,42 -88% -25.500,00 7.361,69

0,00 0,00 0% 0,00 0,00

2.000,00 2.312,00 231% 1.000,00 2.638,00

0,00 0,00 0% 0,00 0,00

0,00 5.866,53 293% 2.000,00 0,00

0,00 0,00 0% 0,00 0,00

5.000,00 -6.451,75 0% 0,00 18.765,00

-1.000,00 0,00 0% 0,00 0,00

0,00 -2.284,87 114% -2.000,00 1.799,41

6.000,00 -558,09 -56% 1.000,00 23.202,41

0,00 18.551,29 0% 0,00 25.296,88

0,00 0,00 0% 0,00 -20.000,00

0,00 18.551,29 0% 0,00 5.296,88

-54.580,00 12.444,68 -130% -9.600,00 105.393,70

Henlæggelser

Overskud Foreningen TRoA i alt

Vinterlejr 

TRoA Con 

Regnskabs kontoer

Ekstraordinær omkostninger

Sommerlejr 

Hardball

Krater

Andre aktiviteter

Projekter / Arrangementer

Tornby projekt

Livehuse / telte

Førstehjælp kursus

Sommerscenarie 

Krigslive

Blood Bowl

Aktiviteter

Konsulent

Xenoglosia

Ungdomsudvalg

Festudvalg 

Yxenskoven Kampagnen 

Sidste Søndag

Brætspil

Table-Top

Renter

Andre

Cafe

Indtægter

Faste omkostninger

Administations udgifter

Sekretær 

Aktivitetstilskud

TRoA's budget 2013

Kontingentindtægter

Kontingent Senior (840 kr/år)

Kontingent Junior (420 kr/år)

Kontingent Ungdom (540 kr/år)

Kontingent TRoAs Venner (200 kr/år)

Tilskud

Lokalestøtte
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REVISORPÅTEGNING 

Følgende er kommentarerne fra den interne revisor: 

Udregning af aktivitetstøtte var baseret på den forkerte dato. 

Der var rod i bilagene for Yxenskovens kampagne og en ekstra pose udefinerede penge. 

Derudover er regnskabet godkendt. 
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BILAG D: FORSLAG 

Kontingentforslag 

Kontingentforslag er forslag til foreningens kontingent. 

FORSLAG 1: UÆNDRET KONTINGENT 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 
Ingen kontingentændringer. 

Senior (over 24 år): 840 DKK om året 

Ung (18-24 år): 540 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 
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtmæssige jvf. sidste års debat om 

kontingentsatser og skabelse af ungdomskontingentet. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

Budgetforslag 

Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2013 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er 

inkluderet i bestyrelsens budgetforslag. 

FORSLAG 2A: TILKØB AF MEDLEMSKORTPRINTER TIL REGNSKABSLØSNING 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Udover det i bestyrelsens budget fremsatte forslag med anskaffelse af nyt regnskabssystem og kasseapperat 

indeholder dette forslag at der i samme omgang ansakffes en medlemskortprinter. 

Det betyder en merudgift på ca. 9.700 DKK men ingen ændringer i det årlige udgifter. 

Det er også muligt på et senere tidspunkt at købe denne medlemskortprinter til vores eksisterende løsning. 

MOTIVATION 
Vi har i mange år snakket om at skaffe medlemskort, og med dette køb vil vi få dette og oven i købet 

integreret i vores regnskabssystem og medlemskartotek. 

Forslaget ikke stillet fordi forslagsstiller støtter op omkring forslaget, men for at generalforsamlingen har 

mulighed for at se samtlige, relevante alternativer til den af bestyrelsen valgte løsning. 

FORSLAGSSTILLER 
Kåre Kjær. 
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FORSLAG 2B: REGNSKABSLØSNING UDEN KASSEAPPARAT 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Dette forslag adskiller sig fra det forslag i det af bestyrelsen fremsatte budget ved ikke at indeholde et 

kasseapparat og en vareside. 

Det betyder en reduceret omkostning ved anskaffelse på ca. 35.800 DKK og en reduktion i de årlige 

omkostninger på ca. 5.500 DKK. 

Det skal påpeges, at selvom det er muligt at tilkøbe kasseapparat på et senere tidspunkt er det lettere rent 

administrativt at implementere det nye kasseapparat samtidig med at der alligevel skiftes regnskabssystem. 

MOTIVATION 
Forslaget ikke stillet fordi forslagsstiller støtter op omkring forslaget, men for at generalforsamlingen har 

mulighed for at se samtlige, relevante alternativer til den af bestyrelsen valgte løsning. 

FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær 

FORSLAG 3A: ANSKAFFELSE AF BRANDSLUKNINGUDSTYR GENNEM FALCK 

Forslaget er frafaldet idet bestyrelsen gennemfører det uanset. 

FORSLAG 
Anskaffelse af brandslukningsudstyr gennem Falck som følger: 

 3 brandslukkere efter eget valg – du får en løsning til din virksomheds behov 

 Årligt eftersyn – overholder de lovmæssige krav fra arbejdstilsynet 

 Fri genopfyldning – hurtig genopfyldning uden merudgift - også ved fejlaffyringer 

 Montering og rådgivning – vores montør sørger for korrekt anbringelse og rigtigt brandslukkervalg 

 Lovpligtige skilte – øger sikkerheden og overholder lovgivningen 

Den totale omkostning for denne løsning er 1.131 DKK per år. 

MOTIVATION 
Jeg har været lidt på skattejagt i TRoA’s lokaler og må sige at jeg ikke er videre imponeret. 

Hvad gør vi egentlig i tilfælde af brand? hvad sluknings muligheder har vi i huset? Hvor sidder vores 

brandslukkere, og hvem har ansvaret for evakuering og evt. brandbekæmpelse? Har vi brandøvelser? 

Med de tanker i baghovedet har jeg været ude og se hvad muligheder der findes, som kan opfylde nogle af de 

overstående punkter. 

FORSLAGSSTILLER 
Peter Gertsen 

FORSLAG 3B: ANSKAFFELSE AF BRANDSLUKNINGSUDSTYR UDENOM FALCK 

Forslaget er frafaldet idet bestyrelsen gennemfører det uanset. 

FORSLAG 
Vi køber 3 brandslukkere i IKEA, og sætter dem op selv. 
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Brandslukkere koster 249 DKK i IKEA. 

Totalomkostningen bliver således 747 DKK. 

MOTIVATION 
Samme som forslag 3A. 

FORSLAGSSTILLER 
Peter Gertsen 

FORSLAG 4A: FORSLAG TIL TRANFORMATION FRA TV-PAKKE 3 TIL STREAMING 

Forslaget er frafaldet idet det er ulovligt. 

FORSLAG 
Ændre Pakke 3 til Pakke 1 hos Stofa, bestille abonnement på NetFlix og indkøbe et fjernsyn, der er i stand til 

at streame film fra Netflix. 

Det økonomiske billede af forslaget er således: 

Pakkeskift DKK 400,00 
Første års abb, pakke 1 DKK 1.600,00 
Fravalg af pakke 3, første år DKK -5.100,00 
Indkøb af Samsung Serie 6, 46” DKK 8.500,00 
Netflix, år 1 DKK 960,00 

Total Forslag 4A DKK 6.360,00 

Derudover betyder forslaget en årlig besparelse på DKK 2.540,00. 

Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke afklaret om det er muligt at bestille Netflix til foreningerne og om 

der gælder særlige betingelser – det vil blive afklaret inden generalforsamlingen. 

Såfremt dette forslag går igennem, bør der kun stemmes om version C af forslag 13. Der er ligeledes mulighed 

for at tage TV’et fra 2’eren og sætte ind i forslag 11. 

MOTIVATION 
Forslag 4B, ”Reduktion af TV-pakker”, læner sig op af at vi skal bruge vores filmkatalog mere, fremfor at 

betale for TV-kanaler vi alligevel ikke ser. I den forbindelse mener vi det er relevant at fremtidssikre TroA og 

i 2’eren opsætte et Smart TV med Netflix, og andre streamingservices, som gør det muligt at streame NFL, 

m.v. Således køber vi et Netflixabb. samt et Smart TV der understøtter førnævnte services. Førend dette 

opsiger vi dog pakke 3 og skifter til pakke 1. Valget af Netflix er faldet da de har et bredt udvalg af film, som 

kan erstatte mange af TRoAs VHSbånd. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe 

FORSLAG 4B: REDUKTION AF TV-PAKKER 

Forslaget er faldet. 

I første indkaldelse fremgik dette som forslag 4. 

FORSLAG 
TRoA har på nuværende tidspunkt den største pakke hos Stofa til en årlig pris af ca. 5.100 DKK. Det foreslås 

at reducere dette således, at vi i stedet har pakke 1 til en årlig pris af ca. 1.600 DKK for en samlet besparelse 

af 3.500 DKK. 

MOTIVATION 
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TRoAs primære formål er ikke at stille fjernsyn til rådighed for medlemmerne, og vi bruger – efter min 

mening – forholdsmæssigt mange penge på nogle TV-kanaler som ligger langt fra vores primære virke. Vi har 

derimod et udvalg af film som medlemmerne kan benytte i stedet og de koster ikke noget på jævnlig basis. 

FORSLAGSSTILLER 
Kåre M. Kjær 

FORSLAG 4C: GENERAL REDUKTION AF TV-PAKKER 

Forslaget er vedtaget. 

Fremsat på Generalforsamlingen. 

FORSLAG 
Det indstilles til bestyrelsen at finde generelle besparelser på TV-pakkerne under hensyn til folks anvendelse 

af TV. 

MOTIVATION 
- 

FORSLAGSSTILLER 
Morten Baagøe 

FORSLAG 5: RENOVERING AF LOFTET OG LAMPER I BATTLELOKALET 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 
Der sættes nyt loft op i battlelokalet med nye lamper. Antallet af stikkontakter i battlelokalet forøges i samme 

omgang, derudover kommer der lysdæmper på lyset. Arbejdet udføres af professionelle. 

Den totale pris er ca. 71.200 DKK jvf. tilbud fra håndværker. Der vil blive indhentet flere tilbud inden 

opgaven bliver bestilt og udført. Vi kan muligvis få det delvist dækket af kommunen, det vides ikke med 

sikkerhed på nuværende tidspunkt (74% dækning). Forslaget er opstillet under betingelse af, at kommunen 

vil dække 74%. 

Går dette forslag igennem modificeres forslag 7A, B og C således, at der ikke længere er inkluderet opsætning 

af ekstra lys. 

MOTIVATION 
Loftet i lokalet sidder ikke særlig godt, elektrikerne der har været ude og se på lokalet vil ikke sætte noget op 

med garanti at det holder i vores loft. Ved og lave denne forbedring får vi et mere lys og mindre rungene 

lokale som også er bedre isoleret opad (ifg. tømmeren). 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen 

FORSLAG 6: RENOVERING AF GULVET I BATTLELOKALET 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 
Renovering af gulvet af professionel gulvmand. 
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Den total pris er ca. 12.000 DKK jvf. tilbud fra håndværker. Der vil blive indhentet flere tilbud inden opgaven 

bliver bestilt og udført. Vi kan muligvis få det delvist dækket af kommunen, det vides ikke med sikkerhed på 

nuværende tidspunkt (74% dækning). Forslaget er opstillet under betingelse af, at kommunen vil dække 74%. 

MOTIVATION 
Gulvet trænger til renovering. Gulvet har mistes sin overflade behandling, det trænger til en ny så det bliver 

mindre slidt, og bedre kan holde til og blive rengjort. 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen 

FORSLAG 7A: HYLDEPLADS OG LYS I BATTLELOKALET, VERSION A 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Vi skifter vores nuværende hyldesystem ud, med et skinnesystem, som giver os fleksibilitet i forhold til 

størrelsen på de elementer vi skal have opbevaret. Det giver os også muligheden for at udnytte hele højden på 

lokalet.  

Nederst i midten, hvor de nuværende brætspil står nu, sætter vi fire skabe, disse skal fungere som 

udvalgsskabe, således at eksempelvis Ungdomsudvalget og Tabletop kan have nogle af deres ting derinde – 

ting som ligenu står og fylder i 6’eren. Der skal naturligvis være lås på disse skabe.  

Som det står ligenu har vi Lysarmaturer i både højre og venstre side af lokalet, om end der er utrolig dårlig 

belysning i midten. Det nuværende loft kan sagtens bære to Lysarmaturer mere i midten, som vil optimere 

vores belysning betydeligt. 

Endelig har forslag A et element af selviscenesættelse. Det drejer sig om at udnytte vores dygtige 

medlemmer, til at udstille deres flotte figurer, eller smukke læderhåndværk i en montre. Denne skal placeres 

i højre side af lokalet, og kun være tilgængelig for de der har nøgle – Forestiller mig den kan forefindes på 

kontoret. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag A er således:  

Etablering af nyt hyldesystem DKK 2.400,00 
Etablering af skabe DKK 1.500,00 
Nyt lys i midten af lokalet DKK 1.000,00 
Udstillingsmontre DKK 1.000,00 

Total Forslag 7A DKK 5.900,00 

Bemærk at forslaget kan blive modificeret afhængig af udfaldet af forslag 5. 

MOTIVATION 
Battlelokalet er i TRoA kendt som vores primære kilde til glæde og spænding! Vi har atter fået vores 

figurspillere aktiveret i lokalet, ligesom der alle ugens dage er folk som benytter lokalet til både Magic, 

Brætspil, workshops eller hygge ved vores projektor. 

Lokalet har mange gode elementer allerede, men nogle af disse kan uden tøven forbedres. Festudvalget er 

allerede på vej med en ny bar, men ikke kun dér er der plads til forbedringer. Opbevaring af både terræn, 

men også vores brætspil står som noget af det der bør forbedre. Bedre lys er også at foretrække, om end den 

optimale løsning formodentlig vil være noget dyrere, og kræve nyt loft.  

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg 

FORSLAG 7B: HYLDEPLADS OG LYS I BATTLELOKALET, VERSION B 
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Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 
Som ved forslag A, men uden udstillingsmontre. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag B er således:  

Etablering af nyt hyldesystem DKK 2.400,00 
Etablering af skabe DKK 1.500,00 
Nyt lys i midten af lokalet DKK 1.000,00 

Total Forslag 7B DKK 4.900,00 

Bemærk at forslaget kan blive modificeret afhængig af udfaldet af forslag 5. 

MOTIVATION 
Som forslag 7A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg 

FORSLAG 7C: HYLDEPLADS OG LYS I BATTLELOKALET, VERSION C 

Forslaget er faldet da forslag 7B blev stemt igennem. 

FORSLAG 
Som ved forslag A, men uden udstillingsmontre og hvor skabene erstattes af et hyldesystem fra gulv til loft. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag C er således:  

Etablering af nyt hyldesystem DKK 3.000,00 
Nyt lys i midten af lokalet DKK 1.000,00 

Total Forslag 7C DKK 4.00,00 

Bemærk at forslaget kan blive modificeret afhængig af udfaldet af forslag 5. 

MOTIVATION 
Som forslag 7A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg 

FORSLAG 8A: MALING AF BATTLELOKALET 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Battlelokalet males af frivillige i foreningen. 

Estimeret pris er 5.000 DKK. Vi kan muligvis få det delvist dækket af kommunen, det vides ikke med 

sikkerhed på nuværende tidspunkt (74% dækning). 

MOTIVATION 
Vi trænger til at få malet i battlelokalet. 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen 

FORSLAG 8B: MALING AF BATTLELOKALET VED KOMMUNETILSKUD 
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Forslaget er vedtaget. 

Fremsat på Generalforsamlingen. 

FORSLAG 
Som forslag 8A, men under betingelse af, at kommunen giver tilskud til de øvrige battlelokale renovationer. 

MOTIVATION 
- 

FORSLAGSSTILLER 
Morten Baagøe 

FORSLAG 9A: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION A 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 
På væggen ind imod lageret etaberes nye værktøjsskabe til indhold af alt vores værktøj, værende 

skruetrækkere, hamre, det nye elektriske værktøj, m.v. 

Under loftet laves hylder til opbevaring af igangværende projekter såvel som materialer til kommende. Under 

loftet etableres ligeledes et hyldesystem til vores teltstænger, hvilket vil frigøre meget plads i det gamle 

køkken. 

Opbevaring af vores malergrej, samt øvrige tilbehør, m.v. findes i et højskab der placeres ved det ene 

arbejdsbord, ved pantbeholderne. 

Tre nye arbejdsborde – elektriske hæve/sænkeborde – indkøbes, med store arbejdsplader på, hvorover der 

hænges arbejdslamper som koncentrerer lyset omkring bordene – Den nuværende belysning beholdes. 

En maler kommer og maler lokalet. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag A er således:  

Etablering af Værktøjsskabe DKK 2.700,00 
Etablering af hylder under loftet DKK 1.200,00 
Etablering af hylder til teltstænger, m.v. DKK 500,00 
Etablering af højskab DKK 1.100,00 
Etablering af nye arbejdsborde DKK 12.000,00 
Etablering af belysning ved arbejdsborde DKK 2.300,00 
Maling af lokalet DKK 6.000,00 
El-forbedringer DKK 1.500,00 

Total Forslag 9A DKK 27.300,00 

Billeder af det foreslåede: 
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MOTIVATION 
Igennem mange år har klubben haft behov for et velfaciliteret værksted med gode arbejdsforhold til 

workshops og øvrig produktion af klubbens brugsvarer, m.v.. Endvidere har klubbens lager længe savnet en 

oprydning af blandt andet værktøj, samt en eventuel opdeling, hvorfor værktøjet med rette kunne placeres 

udenfor lageret. Lokalet i stuen trænger desuden til en overhaling, da det er tydeligt brugt. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe. 

FORSLAG 9B: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION B 

Forslaget er faldet da 9A blev vedtaget. 
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FORSLAG 
Som forslag 9A men uden maling. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag B er således:  

Etablering af Værktøjsskabe DKK 2.700,00 
Etablering af hylder under loftet DKK 1.200,00 
Etablering af hylder til teltstænger, m.v. DKK 500,00 
Etablering af højskab DKK 1.100,00 
Etablering af nye arbejdsborde DKK 12.000,00 
Etablering af belysning ved arbejdsborde DKK 2.300,00 
El-forbedringer DKK 1.500,00 

Total Forslag 9B DKK 21.300,00 

MOTIVATION 
Som forslag 9A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe. 

FORSLAG 9C: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION C 

Forslaget er faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 
Som forslag 9A men uden maling og hvor hæve-sænkebordene er erstattet af almindelige højborde. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag C er således:  

Etablering af Værktøjsskabe DKK 2.700,00 
Etablering af hylder under loftet DKK 1.200,00 
Etablering af hylder til teltstænger, m.v. DKK 500,00 
Etablering af højskab DKK 1.100,00 
Etablering af nye arbejdsborde DKK 3.750,00 
Etablering af belysning ved arbejdsborde DKK 2.300,00 
El-forbedringer DKK 1.500,00 

Total Forslag 9C DKK 13.050,00 

MOTIVATION 
Som forslag 9A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe. 

FORSLAG 9D: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION D 

Forslaget er faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 
Som forslag 9A men helt uden borde og uden maling. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag D er således:  

Etablering af Værktøjsskabe DKK 2.700,00 
Etablering af hylder under loftet DKK 1.200,00 
Etablering af hylder til teltstænger, m.v. DKK 500,00 
Etablering af højskab DKK 1.100,00 
Etablering af belysning ved arbejdsborde DKK 2.300,00 
El-forbedringer DKK 1.500,00 

Total Forslag 9B DKK 9.300,00 
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MOTIVATION 
Som forslag 9A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe. 

FORSLAG 9E: ETABLERING AF VÆRKSTED I STUEETAGEN, VERSION E 

Forslaget er faldet da 9A blev vedtaget. 

FORSLAG 
Udelukkende opbevaring til teltstænger og værktøj fra forslag 7A. Det vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt 

i det lange løb. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag E er således:  

Etablering af Værktøjsskabe DKK 2.700,00 
Etablering af hylder til teltstænger, m.v. DKK 500,00 
Etablering af højskab DKK 1.100,00 

Total Forslag 9E DKK 4.300,00 

MOTIVATION 
Som forslag 9A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe. 

FORSLAG 10A: ETABLERING AF SKABE VED VÆRKSTED I STUEETAGEN 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG 
På væggen hvor vi i dag har en metalreol – og en kiste – ønsker jeg at etablere en skabsvæg, med 6 skabe i 

60cms bredde. De vil kunne huse de nuværende elementer, ligesom der vil være plads ovenpå skabene til 

kasser, hvor der kan opbevares det mindst brugte. Økonomien ser således ud: 

De økonomiske konsekvenser af er således:  

Etablering af skabsvæg DKK 4.700,00 

Total Forslag 10A DKK 4.700,00 

MOTIVATION 
For at give motivation til at opretholde en pæn og nydelig stueetage er det også vigtigt, at give optimale 

muligheder for at opbevare vores materialer, således at de ikke fremstår i uorden. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg. 

FORSLAG 10B: ETABLERING AF SKABE OG SYBORDE VED VÆRKSTED I STUEETAGEN 

Forslaget er faldet da 10A blev vedtaget. 

Fremsat på Generalforsamlingen. 

FORSLAG 
Som ved 10A, men der anlægges syborde på halvdelen af pladsen som er dedikeret til at sy. 

De økonomiske konsekvenser af er således:  
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Etablering af halv skabsvæg DKK 2.700,00 
Etablering af syborde ved siden af værksted DKK 2.000,00 

Total Forslag 10B DKK 4.700,00 

MOTIVATION 
Der skal gives plads til syborde. 

FORSLAGSSTILLER 
Yvonne Hagbard. 

FORSLAG 11A: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION A 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Et mødelokale betyder møder – Møder betyder papirer – Papirer betyder udgifter og ikke altid ens fokus og 

overblik.  

En fladskærm, med mulighed for at sætte til computeren, som vi har det i lokale 2 vil kunne være et 

glimrende værktøj i mødesituationer. Ikke alene på mødefronten, men også i spillesituationer forestiller jeg 

mig at det kan være til gavn, såfremt det er en mulighed. Det ville også være oplagt at trække vores TV-signal 

ned, så vi har muligheden for at benytte flere lokaler, som måske vil give anledning til flere spændende 

arrangementer foran skærmen!  

Den førstnævnte opbevaringsmulighed som vi nu har fjernet, mener jeg skal inkluderes igen, i form af et 

lækkert nyt højskab. Modsat det gamle højskab skal dette ikke indeholde maling, men derimod noget af det 

som står på lageret – Det være sig Sidste Søndags papirmaterialer bl.a. – Andre udvalg vil også kunne få 

glæde af dette, da papirer som er arrangementsnødvendige vil kunne være tilgængelige herinde. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag A er således: 

Indkøb af Fladskærm DKK 2.500,00 
Etablering af nyt opbevaringsskab DKK 1.100,00 
Malerarbejde, inkl. Maling  DKK 4.000,00 

Total Forslag 11A DKK 7.600,00 

Billeder af det foreslåede: 
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MOTIVATION 
Lokalet hvor bestyrelsesmøderne foregår er fornyligt blevet genstand for nye tiltag – Vi har lavet en 

oprydning, som har frigjort os fra de fladefærdige opbevaringsmøbler, ligesom lokalet fra tid til anden bliver 

brugt som spillelokale til rollespil, m.v. 

På den baggrund mener jeg det er på sin plads at få lokalet optimeret – Også til den primære opgave som 

mødelokale. Desuden kunne lokalet godt trænge til en overhaling. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe 

FORSLAG 11B: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION B 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Som forslag A, men uden maler. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag B er således: 

Indkøb af Fladskærm DKK 2.500,00 
Etablering af nyt opbevaringsskab DKK 1.100,00 

Total Forslag 11B DKK 3.600,00 

MOTIVATION 
Som forslag 11A 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe 

FORSLAG 11C: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION C 

Forslaget er faldet. 

Fremsat på Generalforsamlingen. 
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FORSLAG 
Udelukkende maling. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag C er således: 

Malerarbejde, inkl. Maling DKK 4.000,00 

Total Forslag 11C DKK 4.000,00 

MOTIVATION 
Vi bør male når vi nu maler resten. 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen. 

FORSLAG 11D: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION D 

Forslaget er faldet. 

Fremsat på Generalforsamlingen. 

FORSLAG 
Vi anvender den gamle projektor i stedet for en ny skærm. Desuden erstattes skabet med hylder i vinduerne. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag D er således: 

Indkøb af pære til gammel projektor og nyt kabel DKK 1.750,00 
Hylder i vinduerne DKK 1.250,00 
Malerarbejde, inkl. Maling  DKK 4.000,00 

Total Forslag 11A DKK 7.000,00 

MOTIVATION 
- 

FORSLAGSSTILLER 
Yvonne Hagbard. 

FORSLAG 11E: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 1, VERSION E 

Forslaget er faldet. 

Fremsat på Generalforsamlingen. 

FORSLAG 
Vi anvender den gamle projektor i stedet for en ny skærm. Desuden erstattes skabet med hylder i vinduerne. 

De økonomiske konsekvenser af Forslag D er således: 

Hylder i vinduerne DKK 1.250,00 
Malerarbejde, inkl. Maling  DKK 4.000,00 

Total Forslag 11A DKK 5.250,00 

MOTIVATION 
- 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen. 

FORSLAG 12: RENS OG REPARATION AF GULVTÆPPET 

Forslaget er faldet. 
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FORSLAG 
Rensning og reparation af gulvtæppet på 1. sal. Arbejdet udføres af professionel gulvmand 

Den totale pris er ca. 8.100 DKK jvf. tilbud fra håndværker. Vi kan muligvis få det delvist dækket af 

kommunen, det vides ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt (74% dækning). Forslaget gennemføres 

kun, hvis vi kan få 74% dækket af kommunen. 

MOTIVATION 
Gulvtæppet er slidt og trænger til reparation. Det anbefales ca. at gøre dette hvert 2. år, hvilket vi ikke har 

gjort. Ved og gøre dette forlænges levetiden af gulvtæppet. 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen. 

FORSLAG 13A: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 2, VERSION A 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Forslag A er det mest ekstreme, og inkluderer udover et nyt TV og mediemøbel også en omstrukturering af de 

nuværende møbler derinde. Blandt andet skal den gamle læderstol smides ud, ligesom reolerne på væggen til 

højre skal ud. Hylderne med VHS-båndene pilles ned, og der sættes i stedet flotte skabe ind, med låger, som 

gør alle vores film, blade, m.m. let tilgængelige, men samtidig giver rummet lidt luft. 

Det økonomiske billede af Forslag A er således: 

Indkøb af Fladskærm, Samsung Serie 5 LED DKK 4.000,00 
Etablering af Reol-væg DKK 2.000,00 
Etablering af Mediemøbel til afspilningsenheder DKK 500,00 

Total Forslag 13A DKK 6.500,00 

MOTIVATION 
TRoAs lokale 2 har i mange år været brugt som vores ultimative hyggestue. Her har vi brugt meget tid foran 

skærmen, der er afholdt PS3-LAN derinde ligesom udvalgsmøder er blevet afholdt.  

Det er dog efterhånden tydeligt at lokalet har været brugt i mange år og der trænger til en kærlig hånd. 

Hylderne med VHS-båndene er faldefærdige, ledningerne omkring TV’et hænger. Ingen ordentlig struktur 

omkring vores afspilningsmaskiner, ligesom TV’et ikke er det nyeste længere. 

Jeg er som udgangspunkt ikke fortaler for at vi altid har det nyeste, og alt bare skal være tip-top, men netop i 

vores primære lokale, synes jeg det er vigtigt at vores TV eksempelvis kan vise de HD-kanaler vi har adgang 

til. 

Lokalet virker også meget lukket og småt, så længer vi har fyldt hele den ene væg med hylder. Det kan vi også 

sagtens gøre noget ved. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe 

FORSLAG 13B: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 2, VERSION B 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Som Forslag A, men uden møbler. 

Det økonomiske billede af Forslag B er således: 
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Indkøb af Fladskærm, Samsung Serie 5 LED DKK 4.000,00 

Total Forslag 13B DKK 4.000,00 

MOTIVATION 
Som ved forslag 13A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe 

FORSLAG 13C: RENOVERING OG OPTIMERING AF LOKALE 2, VERSION C 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Som Forslag A, men kun møbler. 

Det økonomiske billede af Forslag C er således: 

Etablering af Reol-væg DKK 2.000,00 
Etablering af Mediemøbel til afspilningsenheder DKK 500,00 

Total Forslag 13C DKK 2.500,00 

MOTIVATION 
Som ved forslag 13A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg og Morten Baagøe 

FORSLAG 15A: FORSLAG OM NYE BORDE I BATTLELOKALET 

Forslaget er faldet. 

FORSLAG 
Forslag A dækker over indkøb af 12 nye borde til battlelokalet med de eksisterende bordplader – blot 

halveret. 

Det økonomiske billede af Forslag A er således: 

Galant hævesænke borde, 12 stk DKK 42.000,00 

Total Forslag 15A DKK 42.000,00 

MOTIVATION 
Vi har på nuværende tidspunkt 6 borde i battlelokalet med hæve-sænke funktion. Det ene virker imidlertid 

ikke. På disse borde er bordpladerne 122cm x 183 cm – Sådan cika. Det udgør fantastiske borde til vores 

Tabletop torsdag hvor vi skubber figurer rundt på denne standard størrelse slagmark. Det udgør imidlertid 

hverken fantastiske Magic eller brætspils borde. Fleksibiliteten i TRoA er et nøgleord, sammen med en 

samling af mangfoldige aktiviteter. Medejerskabet er også vigtigt – så vores Magic og brætspilsspillere skal 

ikke føle at de bruger ”andres” borde når de spiller om eksempelvis onsdagen.  

Følgende forslag går således på, for det første at indkøbe borde således alle virker, men også at halvere 

bordstørrelsen, således de bliver 122cm x 91,5cm. Når man spiller Magic eller brætspil betyder det utroligt 

meget om der er 122cm eller 91,5cm imellem spillerne. Det samme gælder andre situationer. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg 

FORSLAG 15B: FORSLAG OM NYE BORDE I BATTLELOKALET 

Forslaget er faldet. 
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FORSLAG 
Forslag B dækker over indkøb af 6 nye borde til battlelokalet med de eksisterende bordplader – blot halveret. 

Det økonomiske billede af Forslag A er således: 

Galant hævesænke borde, 6 stk DKK 21.000,00 

Total Forslag 15B DKK 21.000,00 

MOTIVATION 
Forslag A kan på mange virke som en rigtig stor mundfuld. Og det er måske heller ikke nødvendigt at skifte 

alle bordene. Forslag B opererer således med, at lave halvdelen af bordene, altså de nuværende 3, til 6 små 

borde. Således er det en noget anden prisklasse, men vi beholder i høj grad fleksibiliteten fra forslag A. 

FORSLAGSSTILLER 
Daniel Kansberg 

Vedtægtsændringsforslag 

Vedtægtsændringsforslag er forslag, der kræver ændringer i foreningens vedtægter. Bemærk at sådanne 

forslag kræver 2/3 flertal ud af de totalt fremmødte stemmer. 

FORSLAG 14: GF INDKALDELSE UDELUKKENDE AF ELEKTRONISKE VEJE 

Forslaget er faldet/vedtaget. 

FORSLAG 
Indkaldelse til generalforsamling foretages udelukkende ad email og ved opslag på foreningens hjemmeside 

og øvrige elektronisk tilstedeværelse. 

Det betyder to ændringer i vedtægterne, begge i §7. 

Stk. 2 med ordlyden: 

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. 

Ændres til: 

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt via email og opslag på forenings hjemmeside 

senest 4 uger før afholdelse. Øvrige internetsider hvor foreningen har tilstedeværelse, kan efter 

bestyrelsens beslutning anvendes udover ovennævnte. Indkaldelsen skal minimum indeholde en foreløbig 

dagsorden. 

Stk. 4 med ordlyden: 

Stk. 4: Regnskab og budget skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Ændres til: 

Stk. 4: Regnskab og budget skal være tilgængelig for medlemmerne via de i stk. 2 nævnte kanaler senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

MOTIVATION 
Efter vi de sidste par år har haft mulighed for email indkaldelse er flere og flere medlemmer rykket over på 

email. Det er dejligt, for det sparer både en masse penge for foreningen og en masse tid for bestyrelsen. 
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Nu er tiden så inde, til at tage skridtet fuldt ud og helt afskaffe de gamle papirsbreve. Mange har e-bogs 

læsere, læser på computeren eller mulighed for at printe indkaldelsen. At der stadig er nogle der modtager 

indkaldelsen på papir skyldes antageligvis for langt de fleste vedkommende at de ikke har fået afleveret en 

email til foreningen snarere end at de absolut vil have det på tryk. 

Når det tages i betragtning virker det spildt, at en håndfuld bestyrelsesmedlemmer skal bruge to aftener på at 

printe og pakke breve (en for hver indkaldelse) og et par tusinde kroner på at sende dem ud. Lad os gå rent 

over til det digitale – det er lettere og billigere for alle. 

FORSLAGSSTILLER 
Kåre Murmann Kjær. 
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BILAG E: TROAS VEDTÆGTER 
Opdateret d. 16. marts 2013. 

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 og opslag på forenings hjemmeside 

senest 4 uger før afholdelse. Øvrige internetsider hvor foreningen har tilstedeværelse, kan efter bestyrelsens 

beslutning anvendes udover ovennævnte. 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 være tilgængelig for medlemmerne via de i stk. 2 nævnte kanaler 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. 
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Stk. 2: På generalforsamlingen kan der kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen. 

Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt blot et 

medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt. 

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: 
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 Formanden 

 Kasseren 

 Næstformanden og et bestyrelsesmedlem 

Stk. 2: Kasseren har overfor generalforsamlingen ansvaret for foreningens midler. 

Stk. 3: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens beholdninger. 

14. REGNSKAB 
Stk. 1: Den af generalforsamlingen valgte kasserer fører på bestyrelsens vegne et bogholderi og regnskab, der 

til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. 

Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 3: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange 

samtlige bilag og dokumentationen for kasse-, bank-, og girobeholdningen forevist. 

Stk. 4: Samtidig med at regnskabet foreligger til foreningens årlige generalforsamling, skal påtegningen fra 

de af generalforsamlingen valgte revisorer være påført. 

15. 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 
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Stk. 1: Foreningen kan opløses, når forslaget er vedtaget på en ordinær generalforsamling og derpå ved 

urafstemning blandt foreningens medlemmer med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 

Stk. 2: Ved nedlæggelse af foreningen sælges foreningens materialer på en lukket auktion for medlemmerne. 

Denne auktion skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer, senest 7 dage før. 

Stk. 3: På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om 

hvilket almennyttigt formål, foreningens formue skal skænkes til. Tilskud givet af Aalborg Kommune går 

tilbage til kommunen og i tilfælde af uenighed om de resterende værdier, går disse også til Aalborg 

Kommunes fritids- og kultur forvaltning. 

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, 17-03-2012 og 16-03-2013. 
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BILAG F: OPLÆG TIL VÆRDIDEBAT 
TRoA spænder over et væld af aktiviteter og arrangementer, der ikke alle har lige meget til fælles med 

hinanden. Dette bevirker at man til tider kan undre sig over hvorfor en aktuel aktivitet skal indrette sig efter 

TRoAs regler, der nogle gange kan virke lidt firkantet og bureakratiske. 

Det er efterhånden mange år siden at alle aktiviteter i TRoA drejede sig om rollespil (bordrollespil) og nært 

beslægtede ting som brætspil og figurspil. Sidenhen er Live rollespil begyndt at fylde rigtig meget i 

foreningens kalender. Airsoft er kommet til og har skabt grundlag for en helt ny segment af medlemmer, og 

skaber dermed nye behov. For nyligt er Magic blomstret op og har igen skabt debat om hvorvidt det som 

TRoA tilbyder i dag er fyldest gørende for endnu bredere aktivitet. Dertil kommer de områder som der er 

skabt dialog med, men hvor man endnu ikke er kommet til enighed, såsom re-enactment og cos-play. 

Det danner et broget billede og der er med rette at nogle medlemmer (og udvalg) fra tid til anden overvejer 

om TRoA nu også er det rette for dem. Derfor er det vigtigt at skabe fokus og bevidsthed om det der netop 

kan være fællestræk for os alle: Værdier. 

Værdier er ofte en meget udefinerbar størrelse, som de fleste har en ide om hvad er, men sjældent kan 

forklare. Vi har gennem det sidste års tid arbejdet med at definere TRoAs værdier og konkretisere dem, så 

det forhåbentlig bliver mere forståeligt hvor meget vi egentlig har til fælles, uanset hvad man så har interesse 

for i foreningen. 

På et fællesmøde tidligere i år blev man enige om at der er fire områder der definere TRoA som forening: 

Kultur – Kreativitet, Udvikling, Proaktiv, Frivillighed, Nytænkning 

Organisation – Ansvarlighed, Troværdighed, Gennemsigtighed, Stabilitet, Uafhængig, Demokrati 

Aktiviteter - Plads til at arrangere noget, Mangfoldighed i aktiviteter, Vidensdeling 

(Erfaringsudveksling/Uddannelse), Medejerskab, Frihed til udfoldelse, Udbredelse af kendskabet til 

aktiviteter (Folkeoplysende) 

Socialt – Tryghed, Omgængelighed/høviskhed, Plads til forskellighed, Åbent fællesskab, Hygge 

 


