The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

REFERAT AF
GENERALFORSAMLING 2020
TRoAs Ordinære Generalforsamling
Lørdag d. 22. februar 2019 kl. 10:00 på Godthåbsgade 8A

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Bestyrelsen indstiller Victoria Shalrak til dirigent og Kåre Torndahl Kjær til referent som er valgt.
Dirigent: Victoria Kaxe
Referent: Kåre Torndahl Kjær

2. VALG AF STEMMEUDVALG (3 PERSONER)
Stemmeudvalg: Søren Thorup, Thomas Madsen og Peter Ganshorn Bliss
Der er 38 stemmeberettigede.

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A.
Forretningsordenen er godkendt uden afstemning.

4. BESTYRELSENS OG UDVALGENES BERETNING FREMLÆGGES TIL
GODKENDELSE
Udvalgenes beretninger gennemgås kun i det omfang, at generalforsamlingen har spørgsmål
til disse.
Beretninger er vedlagt i Bilag B.

GODKENDELSE AF BERETNINGER
Der er 40 stemmeberettigede.
Disse er enstemmigt godkendt (40 stemmer).

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE
Regnskab er vedlagt i bilag C.
Regnskabet for 2019 gennemgås.

GODKENDELSE AF REGNSKAB
Der er 41 stemmeberettigede.
For: 41 Imod: 0 Blanke: 0
Regnskabet er godkendt.
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6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL
GODKENDELSE
Bestyrelsen forslag til budget er vedlagt i Bilag C
Øvrige indkomne forslag til budget er vedlagt i Bilag D.
Forslag til kontingent er vedlagt i Bilag D.
Fremlæggelse af budget for 2020 ved Kassereren.

FORSLAG K-1: FJERNER EFTERSKOLEKONTINGENT
Der er 42 stemmeberettigede.
For: 0 Imod: 37 Blanke: 5
Forslaget er faldet.

FORSLAG K-2: UÆNDRET KONTINGENT
For: 40 Imod: 0 Blanke: 2
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG B-1: PULJE TIL KURSUS / LÆRING
For: 0 Imod: 26 Blanke: 16
Forslaget er faldet

FORSLAG B-2A: VÆRKSTED 2.0
For: 13 Imod: 19 Blanke: 10
Forslaget er faldet

FORSLAG B-2B: VÆRKSTED 2.0 UDEN BÅNDSAV
For: 40 Imod: 1 Blanke: 1
Forslaget er vedtaget

SAMLET BUDGET
For: 42 Imod: 0 Blanke: 0
Budgettet er godkendt

7. INDKOMNE FORSLAG
Indkomne forslag er vedlagt i Bilag D.

FORSLAG V-1: LØSNE KRAVENE TIL DELEGEREDE
For: 39 Imod: 1 Blanke: 2
Forslaget er vedtaget.
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FORSLAG V-2: LETTERE ADGANG TIL BESTYRELSEN FOR UNGE MEDLEMMER
Vi er 41 stemmeberettigede.
For: 0 Imod: 39 Blanke: 2
Forslaget er faldet.

8. VALG AF FORMAND (1) OG KASSERER (1)
FORMAND
Opstiller:
•

Christian Nørgaard

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til formand er Christian Nørgaard.

KASSERER
Opstiller:
•

Jonathan Bremer opstiller som kasserer

•

Kia Kurtzmann opstiller som kasserer

•

Michael Knudsen opstiller som kasserer

Valgt til Kasserer er Kia Kurtzmann.

9. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (3-5)
Opstiller:
•

Kåre Torndahl Kjær

•

Morten Baagøe

•

Martin Brassøe

•

Kathrine Refsgaard

•

Thomas Aagaard

•

Daniel Ganshorn Bliss

Valgt til bestyrelsen er Kåre Torndahl Kjær, Morten Baagøe, Martin Brassøe, Kathrine Refsgaard og Daniel
Ganshorn Bliss.

10.

VALG AF INTERN REVISOR (1)

Opstiller:
•

Christine M. Christensen

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til intern revisor er Christine M. Christensen.
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA.

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER
1.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, 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 og tilsvarende kan dirigenterne give kort taletid til folk der
har opklarende svar på spørgsmål.
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 og
bliver der afgivet et mistillidsvotum foretages der suppleringsvalg. I dette kan genvalg ikke finde
sted.
1.7. Mobiltelefoner 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 indenfor en måned.

2. AFSTEMNING
2.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes der om det mest yderliggående først, dernæst det næstmest 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. Det er op til stemmeudvalget at vurdere hvornår det 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.
2.5. Ved personvalg og andre afstemninger, hvor stemmelighed medfører, at ingen afgørelse er truffet,
træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de, med samme stemmetal. Bemærk at for forslag vil
dette aldrig være påkrævet, da stemmetallet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf.
vedtægterne.
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3. FORSLAG OG BUDGET
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. Fremgangsmåden er at alle budgetforslag debatteres inden der stemmes om budget. Når alle forslag
har været debatteres stemmes der om de enkelte forslag og til sidst stemmes om det samlede budget
med alle de vedtagne ændringsforslag inkluderet.
3.4. Såfremt flere forslag er gensidigt udelukkende – eksempelvis en dyr og en billig løsning på den
samme opgave - stemmes der om det mest yderliggående først. I tvivlsspørgsmål er det dirigenten
der afgør stemmerækkefølgen.
3.5. 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. Ved personvalg må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger to minutter i
varighed. Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring
dennes kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden tilstræbes ikke overstige fem
minutter per opstillet.
4.3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia. Ved opstilling in absentia må et andet medlem
af generalforsamlingen holde motivationstale for den opstillede efter bedste evne.
4.4. 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.
4.5. Personvalg vil altid være skriftlige, hvis der er kampvalg eller hvis rækkefølgen af de valgte er
relevant (som ved suppleanter).
4.6. Det er muligt, under valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, udelukkende at stille op til en
post som suppleant.
4.7. Ved suppleantvalg hvor der vælges mere end en suppleant afgøres rækkefølgen af stemmetal.
4.8. 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, idet stemmetallet afgør rækkefølgen.
4.9. 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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Ændringer siden sidste generalforsamling:
-

Antal stemmer ved personvalg justeret fra halvdelen af antallet af pladser til antallet af pladser.

-

Det er klarificeres, at man diskuterer alle budgetforslag inden afstemning om disse påbegyndes.
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BILAG B: BERETNINGER
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING
Skrevet af Nadia Schyberg Holland
Endnu et år er gået, og som altid er TRoAs årlige general forsamling en mulighed for at se tilbage på året der
er gået og gøre status over hvad der er skete i TRoA i det forgangene år. 2019 var endnu et år med vækst og
nye tiltag. Der blev lagt hårdt fra start med en gruppe af frivillige ildsjæle som fik tildelt 51.000 kr. fra DUF
Foden til realiseringen af 3 virtuel tabeltop borde til vores bordrollespils lokaler, som længe havde været på
tegnebrættet, da det efterhånden var lang tid siden der var blevet kræset for TRoAs pen’n’paper spillere.
Succesen med fondsøgningen gav andre medlemmer blod på tanden, og i foråret 2019 fik Sidste Søndag så
ledes 100.000 kr. til nye monsterdragter. Disse bliver til glæde for deres stigende antal deltagere som
arrangørgruppen har formået at lokke ud i Lundby Krat måned efter måned.
Til GF i februar forpligtigede den nyvalgte bestyrelse sig til at gøre en indsats, for særligt at tiltrække nye
junior medlemmer til foreningen. Her har bl.a. Aktiv Sommer i samarbejde med Aalborg Kommune
resulteret i en del nye medlemmer. Sidste Søndags utrættelige arbejde har igen formode at tillokke og
fastholde spillere, og sammen med tiltag fra bestyrelsens side som f.eks. officielle TRoA Greeters, ser det ud
til at vores forening vil eksistere og trives mange år ud i fremtiden.
2019 var også året hvor TRoA fyldte 30 år. En begivenhed som blev fejret på behørig vis med både åbent hus
og stor fest. Her blev det endnu engang bevist at TRoA har verden bedste medlemmer, som fik planlagt og
afholdt et brag af et arrangement og med mange frivillige kræfter som trådte til, som man i lokalerne både
kunne opleve bordrollespil (på vores nye lækre virtuelle borde) figurspil, folk i livegrej og monsterdragter og
meget mere. Alt i alt syntes jeg godt man kan tillade sig at kalde dagen for en succes. Der var mange gæster i
løbet af dagen, både nye ansigter og tidligere medlemmer, som havde taget turen til Nørresundby fra andre
dele af landet for at fejre dagen med os. Dagen sluttede af med at brag af en fest, hvor venner og bekendte fra
nær og fjern bidrog til en uforglemmelig aften. Jeg glæder mig allerede til at skulle fejere TRoAs 40 års om ti
års tid.
Året har også budt på tilkomsten af nye aktiviteter og arrangementer. I august blev der f.eks. for første gang i
TRoA afhold et såkaldt Mega Game. En succes som også vil blive gentaget i 2020, og forhåbentligt flere år
fremover. 2019 var også året hvor vi kunne byde velkommen til Star Wars Legion, som en del af vores
figurspilsrepertoire. Dog giver den stadig stigende mængden af aktiviteter anledning til nogle udfordringer,
for selv om vi i bestyrelse altid er begejstrede når vores medlemmer vil lave ting vi foreningen, så er det
efterhånden svært at finde en ledig dag i kalenderen. Dette er en udfordring vi må løses i fællesskab, og mens
vi i bestyrelsen er ved at kigge på alternativer til lokaleplads, må vores medlemmer gøre plads til hinanden,
så vi alle sammen forsat kan nyde vores hobbyer i vores dejlige forening.
2019 er også året for jeg siger farvel til bestyrelsen, efter 3 år som menigt bestyrelsesmedlem og 4 år som
forkvinde, er tiden inden til nye friske kræfter, som kan lægge det overskud og den energi som
bestyrelsesarbejde og formandsposten fortjener. Jeg takker for 7 fantastiske år i TRoAs bestyrelse, både til
mine medbestyrelsesmedlemmer og vores menige medlemmer. Det har være en lærerig oplevelse og udsøgt
fornøjelse!

AIRSOFT
Skrevet af Morten Baagøe
2019 startede som forventet med en stor indflux af nye spillere pga. Pinewood Battlefield lukkede i
slutningen af 2018. Dette resulterede i vores første spilgang i februar var med over 80 deltagere. Og selvom
dette tal ikke holdte resten af året kunne vi helt sikkert mærke at der var mange der ledte efter et nyt sted at
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spille. Det har resulteret i af vores gennemsnits deltagerantal har ligger tæt på de 40 spillere. Som krymmel
på toppen kan det nævnes at vi også ser en fremgang i antallet af medlemmer der spiller.
Vores investering i nye låne våben i 2018 bærer stadigvæk frugt og vi har dem næsten altid udlejet til vores
spilgange.
Den opmærksomme læser har nok opdaget at vi ikke har afholdt nogle større arrangementer i 2019 i
modsætning til tidligere. Dette skyldes primært at forsvaret ikke længere vil lade os lege i deres områder.
Dette er noget vi arbejder videre på men som det ser ud nu holder de fast i dette.

BRÆTSPILSUDVALGET
Skrevet af Niels Christian Trude Christensen
Vi har haft et godt år med masser af timer ved brætspillene.
Vi har afholdt omkring 10 normale brætspilsgange, den tredje lørdag i hver måned, undtaget er juli måned,
pga. Sommerlejr, og december måned da den lå tæt på jul. Desuden har der en del af året kørt brætspil hver
søndag aften, uformelt arrangeret. Det har været en stor succes, men det er ebbet ud igen, opstår der ønsker
om at genoptage det er vi klar.
Deltager antallet har være omkring ti personer per gang, nogle gange flere og andre gange færre.
Arrangørgruppen har fungeret godt, med god indflydelse og input for alle medlemmer, og langt de fleste ting
er vendt i forum. Gruppen består at Thomas Lykke Larsen, Ricky Yde Herrig, Søren Thorup, Christian
Nørgaard og Niels Chr. T. Christensen.
Vi har i 19 arbejdet under et budget som var forkert, og for lavt sat. Dermed har der været en lille
budgetoverskridelse, på 331 kr. Budgettet for 2020 er korrigeret til at passe bedre, i let kommunikation med
bestyrelsen.
Brætspilscafe’en fortsætter med at indkøbe nye spil demokratisk, med en god kommunikation internt i
udvalget og med deltagerne til cafe’erne. Således har vi fundet en god måde at få det til at fungere fornuftigt
og demokratisk.
Brætspillene bliver flittigt brugt, udover i Brætspilscafe’ regi, feks. Aktiv Tirsdag, Udvalgstur, Sommerlejr og
Vinterlejr, for at nævne de mest markante.
Der er indkommet flere anmodninger om lån af brætspil, som udvalget behandler og vurderer. Det foregår
ved at man sender en mail til brætspil@troa.dk angiver hvem man er, hvad formålet er, tidsrummet for lån.
Lånet sker med kravet om at man rapporterer fejl, mangler og skader. Ved mindre drift skader bliver man
ikke holdt ansvarlig. Ingen problemer er opstået. Men der vil formentligt blive ansvarspålæggelse ved groft
uansvarlig brug. TRoA relaterede events og udvalg har større prioritet end enkeltpersoner.

FESTUDVALGET
Skrevet af Morten Baagøe
Vi overtog festudvalget i startede af 2019 og det har været lidt af en rutsjebane. Året startede godt ud med
fastelavn og toppede med jubilæum med over 100 deltagere. Dette gav os blod på tanden, men sluttede også
hurtigt igen. Vi havde kun ca. 10 til halloween og vi måtte aflyse julefrokost fordi der ikke var nok der havde
tilmeldt sig.
Vi har igennem 2019 arbejdet på at gøre vores udvalg i baren mere attraktivt, men stadigvæk holden prisen
ned. Dette har bl.a. betydet at vi har forsøgt at nedbringe dele af vores varelager og det kan ses i vores
9
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resultat for 2019. Dette kombineret med det dårlige deltagerantal til de sidste fester har resulteret i et
underskud.
Vi har nogle nye ideer til hvordan vi bl.a. i samarbejde med andre arrangementer i 2020 kan gøre vores fester
mere besøgte og vi forventer at dette samme med andre ideer kan bringe vores fester tilbage til tidligere
storhedstid.

FRAKTION PAP
Skrevet af Uffe V. Jensen
Fraktion pap har gennem de sidste mange år stået for at afholde Magic og brætspils arrangementer.
Aktiviteten er faldet betydeligt for Magic hvilket skyldes flere faktorer, eksterne såvel som interne.
Uffe er flyttet til Grønland, Tobias er flyttet til Bornholm og er dermed ikke længere en aktiv del af udvalget.
Mads og Kasper er færdige med uddannelse og har dermed andre prioriteter, hvorfor det frivillige arbejde i
TRoA prioriteres anderledes end for blot et par år siden.
Samtidigt har Aalborg Spilforsyning overtaget meget at de ugentlige Magic events og der er ikke spillere nok
til at bære flere spillesteder, da der også er Epic Panda og Dice ´N Drinks. Interesse for fysisk magic er også
aftagende på globalt niveau, da online magic er hvad der satses på fra producentens side.
Sidste faktor er at der i foråret 2019 blev konstateret en meget stort svind, der efterfølgende fik den
konsekvens at magic produkter er fjernet fra cafeen, og der blev sat gang i tiltag der skulle afhjælpe svindet
og forhindre fremtidigt. Bestyrelsen stod for det meste af forløbet og blev meldt afviklet i løbet af sommeren.
Samlet set giver Magic stadig et pænt overskud, der fordeles på events og salg i cafeen.
Det skal derfor forventes at Magic bliver mindre synligt i det daglige og vil fokusere på enkeltstående events
fordelt i løbet af året, særligt prereleases, hvor vi meget gerne ser flere af vores medlemmer som deltagere.
Skulle der være nogle der har lyst til at lave nogle magic arrangementer, er der rig mulighed for det, og man
kan kontakte udvalget på pap@troa.dk
En stor tak til:
•

Mads Rasmussen

•

Kasper Halkjær

IT-UDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
IT-udvalget har haft endnu et roligt år uden de store forandringer eller opgaver.
Kernen er IT-udvalgets arbejde er stadig at være et serviceorgan der tilbyder ydelser for de øvrige aktiviteter i
TRoA: Hjemmeside, tilmelding, maillister – hvad du end har brug for i den retning vil vi gerne hjælpe med.
Vi har centraliseret dette både for at I som frivillige ikke behøver at bruge en masse kræfter på at lave den
slags men også for at spare penge for foreningen. Så laver du et arrangement hvor du har brug for noget
hjælp i den retning, så tag fat i os.

KIOSKUDVALGET
Skrevet af Karsten Rasmussen og Søren Parbæk
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Året 2019 blev året, hvor Vi fik indført iZettle i TRoAs kiosk, hvilket har været en forholdsvis nem overgang,
da programmet er nemt, at gå til. I starten af året blev folk med brik til kiosken kørt igennem oplæring i
programmet.
Efterfølgende er nye folk, der har adgang til kiosken, også blevet kørt igennem denne oplæring.
Der har været et forholdsvis pænt flow i salget af varer i kiosken, og Vi forsøger fra Kiosk-udvalgets side, at
justere varesortimentet i forhold til medlemmernes ønsker, samtidig med, at Vi forsøger, at holde varelageret
nede, således, at Vi ikke får uhensigtmæssigt mange varer, der bliver for gamle.
Som mange måske har bemærket, så er Cult Cola midlertidig forsvundet fra sortimentet, da Jysk Drik i
forbindelsen med udfasningen af samme, ikke længere tager dem hjem. Cult Cola forsvinder fra markedet
ved udgangen af februar 2020, så vidt Vi er orienteret.
Der vil i starten af 2020 blive afholdt et møde i samarbejde med de folk, der har nøglebrik til kiosken, hvor Vi
vil se nærmere på status, tiltag (sortiment, indretning m.m.), samt opfyldning fra lager til kiosk, da Vi gerne
vil have gjort kiosken, så indbydende og funktionel som muligt.
Vi ser frem til et år, hvor Vi kan servicere, og tilbyde vore medlemmer de fornødenheder, som gør, at besøg i
vores fælles foreningen kan byde på tilfredsstillende oplevelser med et udvalg, der matcher behov.

NORDENS NÆTTER
Skrevet af Anders, Jens og Pernille
I dette år begyndte vi at eksperimentere med blackbox til spilgange, til de fleste af spillernes store fornøjelse.
Vi havde et godt hold NPC'er som hjælp os med at gennemføre dette. Vi indførte dette koncept, for at
spillerne ikke kun skulle sidde i sofaen og hygge snakke om at overtage verdensherredømmet, men for at de
kunne komme ud i 'byen' og opleve hvordan den interagerede med vampyre og konsekvenser af deres
handlinger. Spillerantal forblev det samme på ca. 15 stykker, og de fleste var gengangere hos NN. Vi valgte,
efter 2 gode år, at sætte NN på pause og sidste spilgang blev i november 2019. Der er tanker om at starte NN
igen på et tidspunkt, men måske i det nye V5 system.

PROJEKT: X-WING
Skrevet af Karsten Rasmussen
I året 2019 afholdtes de 12 planlagte arrangementer – Placeret den sidste lørdag hver måned.
Efter overgangen til 2.0 har der været megen legen med listen, og året har været præget af mange nye måder,
at spille vores elskede X-wing Miniatures Game på.
Hyperspace Format, der kun tillader udgivne Waves (Dette anvendes til de store turneringer).
Extended Format, hvor alle udgivne materialer (også dem, der pt. Ikke er Hyperspace-legal) kan anvendes.
Aces High er blevet genintroduceret til 2.0, og giver et sjovt og underholdende alle-imod-alle format, hvor
man kan aftale Cost på ens liste, der kun udgør et fly – Oftest 80 til 100 points.
Vi er begyndt at træne mere koncentreret, da flere af vores medlemmer deltager i turneringer i bl.a.
Spilforsyningen, men også udenbys. Det er dog ikke blevet til en fast dag om ugen.
Vores prøveordning med selv, at sørge for maden i 2019, må siges, at have været en succes, da Vi af
deltagerne har fået ros for maden. Samtidig har det også gjort, at ingen af arrangørerne forlader foreningen
under arrangementerne, hvilket er et plus.
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Vi arrangerede i samarbejde med Aalborg Spilforsyning – Hyperspace Trials – Hvilket er en kvalificering til
Worlds (Verdensmesterskabet). Arrangementet var en succes, og Vi ser frem til flere af slagsen.
Vores Kampagne-materialer er blevet spiltestet i foråret, og er i efteråret blevet konverteret til 2.0, så Vi er
klar til at sætte Kampagne-spil i gang i løbet af foråret 2020, som en del af udvalgets aktiviteter.
Vi har bestilt Huge Ship Conversition Kit og Epic Battles til X-wing Miniatures Game. Dette gør at vores store
skibe, som klubben ejer alle versioner af pt. kan konverteres til 2.0 reglerne. Skibene står til brug for
foreningens medlemmer, da Vi har fået en hylde i Table-top Skabet i Battle-lokalet. Epic Battles er et regelsæt, der giver mulighed for alt fra kampagne-spil til flere spillere end 2, som original spillet tager basis i.
En plan for 2020 er, at få et samarbejde i gang med Ungdomsudvalget, og introducere X-wing Miniatures
Game for vores yngre medlemmer, og få arrangeret intro-aftener for de øvrige medlemmer af foreningen, der
måtte have interesse i at prøve spillet.
Vi ser frem til et godt år i 2020.

SIDSTE SØNDAG
Skrevet af Steffen Kanstrup
2019 har været et meget aktivt år for Sidste Søndag. I løbet af året er vi kontinuerligt kommet op over 100
deltagere per spilgang, hvilket vitterligt viser hvor stor en indsats vores mange hjælpere og npc’ere har lagt i
kampagnen.
Der har været en målrettet indsats fra arrangørgruppen om at udbrede kendskabet til Sidste Søndag, hvilket
er kommet til udtryk igennem mange arrangementer ud af huset. Vi har deltaget i Børnekarnevallet,
Idrætsmødet, afholdt arrangementer for skoleklasser samt afholdt Aktiv Sommer med mange deltagere og
stor succes. Vi har formået at fastholde en meget stor andel af dem der kommer ud og deltager til Sidste
Søndag og få dem til både faste deltagere, men også sende dem videre i systemet som medlemmer ind som
deltagere i Aktiv Tirsdag.
Til spilgangene har vi også afholdt vort årlige Døgnscenarie, hvor vi viste den første af vor mange nye
monsterdragter som vi har indkøbt. Dette indkøb blev muligt via en ansøgning til DUF Fonden, hvor vi fik
tildelt 100.000 kr. til monsterdragter. De resterende dragter blev afleveret i efteråret og er løbende (til stor
underholdning og ’rædsel’) blevet sat i spil. Dette er noget vi kommer til at være glade for i mange år fremad.
Det nye år vil have fokus fra vores side på kontinuerligt at gøre hvad vi kan for at give jer uforglemmelige
oplevelser. Der arbejdes i skrivende stund på vores generelle regelsæt, denne proces bliver åbnet for alle
interesserede i det nye år, hvorved man kan have medindflydelse på reglerne, hvis man ønsker dette. Vi
forventer at arbejdet med regelsættet vil løbe året ud, og ind i 2021.
Vi kan ikke nævne 2020 uden at skulle snakke om døgnscenariet. Dette bliver det 10. Døgnscenarie der
kommer til at løbe af stablen. Planlægning er allerede begyndt og vi ser frem til en god weekend i skoven
sammen med jer
Slutteligt skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til alle jer, vore dejlige deltagere, hjælpere og npc’er. Uden
jer ville der ikke være noget Sidste Søndag, og det bliver sammen med jer at vi kommer til at vokse i det nye
år.
Jeg glæder mig til at møde 2020/2520 med jer og sammen at få nogle fantastiske og uforglemmelige
oplevelser samt minder med jer.

SOMMERLEJR
Skrevet af Jacob Hansen
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Vi har ikke fastlagt vores første udvalgsmøde endnu, da jeg har haft nogle udfordringer henover nytår og
første del af året, rent personligt, men jeg forventer at udvalget så småt begynder at røre på sig når vi rammer
slutningen af Februar / starten af Marts.
I øjeblikket sidder vi hver især og forbereder lidt til vores del af showet, så vi allerede fra første møde har en
ide om hvad der skal ske i år, som måske ikke skete sidste år, selvom jeg umiddelbart ser sidste års lejr som
en succes.
Hytten er bestilt frem til og med 2020, så inden længe tager jeg kontakt til Korpskontoret og forhører mig om
mulighederne for fremadrettede aftaler omkring hytten. Vi påregner at fortsætte med at bestille hytten så
langt frem vi kan, da vi ikke ser det som en mulighed at finde bedre alternativer i nærområdet (dette er
forsøgt i årevis) og derfor ser Øksedal-lejren, som vores absolut bedste bud på en hytte i fremtiden også.
I 2019 fik vi alt leveret fra købmanden og minimerede dermed ret markant den tid og energi vi normalt
brugte på transport frem og tilbage fra klubben, dette vil vi også benytte i år og ser ikke rigtigt nogen grund
til at dette ændrer sig fremadrettet.
Sommerlejren er fortsat et fælles projekt og vi bliver hvert år overrasket over den opbakning, som deltagerne
giver os og vi sætter stor pris på alle de små-opgaver, som vi faktisk kan uddelegere efterhånden, så alt
forløber stille og roligt både op til, under og efter lejren.
Det var vist alt fra os.

TABLETOP-UDVALGET
Skrevet af Thomas Madsen
Vi har igen i år haft et fantastisk år med masser af aktivitet såsom turneringer i mange forskellige spil (40k,
Warmachine, Malifaux, Star Wars Legion og Ringenes Herre). Samt vores altid travle torsdag, som nu er ved
at nå bristepunktet på hvad battle kan indeholde. Vi har i løbet af året fået kontakt med Legion fællesskabet,
som nu er en del af Tabletop, det er vi meget glade for. Vi har allerede nu i det nye år, investeret i nyt terræn
til spillet.
Vi har desværre været nødt til at udsætte en af vores største turneringer i Age of Sigmar pga.
planlægningsproblemer, men den kommer stærk tilbage næste år, samtidig med at vores 40K turneringer
bare vokser og vokser, så vi er ”tvunget” til igen at udvide vores samling
Så alt i alt endnu et fantastisk år hvor vores hobby bare vokser og vokser.

TROA MARKED
Skrevet af Morten Hørby
Indkom ikke.

TROA NEWS
Skrevet af Charlotte Andersen
Året 2019 bød på en genoptagelse af udgivelsen af TRoA News samt to nye ansigter i udvalget, da Dorthe
Larsen og Charlotte Andersen trådte ind i udvalget for at arbejde sammen med Thomas Aagaard. I løbet af
året fik vi lavet 7 udgivelser, heriblandt et jubilæumsnummer, som vi fik klart og trykt til uddeling til
jubilæet.
Vi har i løbet af året modtaget materiale om mange forskellige emner fra medlemmerne og selv stået for
noget indhold, som vi er stolte af i gruppen. Specielt vores interview med Jakob Stegelmann var et
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højdepunkt for os. I skrivende stund har vi materiale klar til endnu en udgivelse, men overvejer om vi
fremover skal ændre på vores koncept omkring udgivelserne. Vi håber på, at TRoAs medlemmer fortsat vil
støtte os og bidrage med artikler og idéer, så vi kan hjælpe mere med at udbrede kendskabet til, hvad de
forskellige fraktioner i klubben går og laver.

UNGDOMSUDVALG
Skrevet af Erik Støvring
2019 har været et år hvor ungdomsudvalget har set fremgang i deltagerantal, både i kraft af Sidste Søndags
store indsats, men også pga. udvalgsmedlemmer som er trådt i karakter og har delt ud af deres energi og
engagement. I skrivende stund har vi hver tirsdag fra 18 energiske børn og helt op til 30 på gode tirsdage.
Dette er vi selvfølgelig glade for men det har også afstedkommet at vi nu mangler plads om tirsdagen. Vi har
klaget vores nød til bestyrelsen, og hjælp er sat i gang. Tak for det.
Vi ser frem til et år hvor juniorfesternes vender tilbage til ungdomsudvalgdets aktiviteter, med hjælp fra
Charlotte og Katrhine, og på forhånd mange tak for det.
Udvalget tæller lige nu 6 mand.

VINTERLEJR
Skrevet af Uffe Jensen
Vinterlejr 2019 blev ligesom Vinterlejr 2018 godt besøgt med fuld booking på 36 deltagere.
Som tidligere er der mange deltagere fra TRoA, men vi ser også at der kommer mange langvejs fra for hygge
med os.
Resultatmæssigt gav den en lille underskud grundet øget omkostninger til forbrug (der var rent faktisk sne
for en gangs skyld), heldigvis blev problemet angående svind ved afvikling i 2018 afværget for 2019.
Der rettes fremadrettet op ved at hæve deltagergebyr for at dække omkostninger.
Tak til deltagere for at gøre Vinterlejr til et årligt tilbagevendende højdepunkt, ikke mindst for at udføre
praktiske tjanser med en minimum af brok
Tak til Yvonne for at hjælpe med en masse praktisk forud for Vinterlejren (ikke mindst hjemmelavet surt til
hotdogs).
Tak til Jakob Hansen for at være Grill-Meister og tage sig kærligt af køkkenholdene (ikke mindst
tilberedningen af kød)
PS: Når GF afvikles er Vinterlejr 2020 afholdt (igen udsolgt!), så vi ses forhåbentlig i 2021.
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER
KASSERERENS BEREGNING
Skrevet af Christine M. Christensen
Igen i år fortsatte udvikling med at vi fik flere og flere seniormedlemmer. Dog har vi med især Sidste søndag,
aktiv tirsdag, aktiv sommer o. lign. arrangementer fået brudt kurven med faldende juniormedlemmer. På
grafen ser det ud til at der er et faldende antal juniormedlemmer, hvilket også var tilfældet i starten af året.
Dette er dog vendt og der er flere juniorer. I snit har vi haft 37 juniorer over hele året, hvor vi i skrivende
stund har 46, så jeg tror med deres store arbejde at denne udvikling fortsætter.

2019

Senior

Ungdom

Junior

Familie

Venner

Efterskole
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Af nyindkøb blev der købt, som ikke var budgetteret:
•
•
•
•

Indramning, som skete i 2018, men vi fik først regningen i 2019 = 5.000 kr.
Teltpløkker = 1.300 kr.
Grill = 5.200 kr.
Dyrere skabe til terræn end budgetteret = 5.100 kr.
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•

Gardiner = 3.800 kr.

Magicsalg i cafeen har genereret et større overskud end tidligere, hvilket skyldes bestyrelsens beslutning i
sammenråd med Uffe om at nedbringe vores varelager af Magic kort. Derfor er der blevet gjort en ekstra
indsats for at sælge ud af disse, så vores lager nu er væsentlig mindre (Ca. 30.000 kr. mindre). Derudover har
der været miskommunikation mellem det tilbageværende af fraktion pap og jeg, hvorfor det er svært at
afgøre, hvad der præcist hører til magicsalg i cafeen og fraktion pap selv.
Fraktion pap har også haft en nedgang i aktivitet efter Uffe er rejst til Grønland, hvilket også kan ses på
underskuddet i deres budget. De har budgetteret med mindre aktivitet i 2020.
Webhotel og domæner er steget noget mere end tidligere, da Jotforms pris er steget meget. Det har været
diskuteret på bestyrelsesmøde og man er blevet enige om det at det er den bedste platform til prisen.
Det er også mit sidste år som kasserer. Det har været spændende at støtte TRoA på den måde og indgå i både
beslutninger, men også det høje informationsniveau, jeg har haft med så stor en del af foreningen. Valget er
truffet på baggrund af lysten er faldet, samt min videreuddannelse tager meget af min fritid.
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REGNSKAB TROA 2019 OG BUDGET 2020
Kontobetegnelse

Budget 2020 Regnskab 2019 % af Budget Budget 2019

Regnskab 2018 Budget 2018

Medlems indtægter
Kontingent Senior

154.800,00

134.475,00

96%

140.400,00

118.950,00

109.800,00

Kontingent Ungdom

33.600,00

36.800,00

108%

34.200,00

47.025,00

47.400,00

Kontingent Junior

22.500,00

18.385,00

136%

13.500,00

20.075,00

31.000,00

Kontigent Familie

3.800,00

2.600,00

163%

1.600,00

1.400,00

1.600,00

Kontingent TRoAs Venner

3.400,00

3.000,00

100%

3.000,00

2.800,00

2.600,00

200,00

600,00

60%

1.000,00

1.200,00

2.000,00

Kontingent Efterskoler
Kontingenter i alt

218.300,00

195.860,00

101%

193.700,00

191.450,00

194.400,00

Klubskabsleje

7.200,00

5.675,00

102%

5.550,00

6.150,00

3.800,00

Gebyr opkrævning

3.000,00

4.250,00

65%

6.500,00

6.750,00

6.000,00

21.918,00

17.360,00

113%

15.360,00

30.040,00

33.000,00

3.500,00

4.250,00

177%

2.400,00

2.474,00

1.000,00

253.918,00

227.395,00

102%

223.510,00

236.864,00

238.200,00

Husleje

-86.070,00

-86.070,00

100%

-86.070,00

-86.070,00

-86.070,00

Andre lokale udgifter

-29.500,00

-19.250,02

104%

-18.500,00

-17.235,13

-18.800,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

-13.800,00

-51.767,92

144%

-35.914,00

-52.348,83

-50.175,00

-129.370,00

-157.087,94

112%

-140.484,00

Aktivitetstilskud
Gæste adgang i TRoA
Medlems indtægter i alt
Lokaleudgifter

Alarm / Udrykninger
Nyindkøb / Renovering / Nøgler
Lokaleudgifter i alt

-155.653,96 -155.045,00

Cafe
Varesalg Cafevare
Vareforbrug Cafevare
Varesvind Cafevare
Kassedifferencer Cafe
Cafe i alt

150.000,00

183.581,16

141%

130.000,00

144.773,20

220.000,00

-120.000,00

-144.624,60

119%

-121.500,00

-132.946,70

-200.000,00

-4.000,00

-4.189,61

419%

-1.000,00

-902,28

-500,00

0,00

237,00

0%

0,00

194,02

-4.000,00

26.000,00

35.003,95

467%

7.500,00

11.118,24

15.500,00

Magic
Varesalg Magicvare

40.000,00

140.497,70

97%

145.000,00

154.098,20

-32.000,00

-126.154,34

105%

-120.000,00

-148.862,82

Magic i alt

8.000,00

14.343,36

57%

25.000,00

5.235,38

Cafe+Magic

34.000,00

49.347,31

152%

32.500,00

16.353,62

Vareforbrug Magicvare

Administration
Bestyrelsen aktiviteter og lign.
Betaling løsninger
Kontorhold og regnskab

-15.070,00

-5.728,02

57%

-10.070,00

-8.595,73

-10.070,00

-5.850,00

-10.610,28

149%

-7.100,00

-6.431,42

-9.000,00

-25.250,00

-25.100,75

99%

-25.400,00

-27.959,87

-29.425,00

Webhotel og domæner mm

-4.125,00

-4.192,91

161%

-2.600,00

-2.682,58

-2.000,00

Reklame og PR (tryksager)

-5.000,00

-1.644,80

33%

-5.000,00

-6.420,45

-7.700,00

Diverse administrations udgift

0,00

-182,50

0%

0,00

0,00

0,00

Løn Sekretær

-42.000,00

-40.815,00

97%

-42.000,00

-40.653,75

-41.480,00

Udvalgsturen

-24.000,00

-23.918,10

96%

-25.000,00

-20.761,77

-20.000,00

Værksted

-9.000,00

-4.126,97

206%

-2.000,00

-3.890,70

-7.000,00

Bank omkostninger

-2.000,00

-1.130,50

75%

-1.500,00

-1.604,40

-1.500,00

Administration i alt

-132.295,00

-117.449,83

97%

-120.670,00

26.253,00

2.204,54

-43%

-5.144,00

Faste indtægter /udgifter total

-119.000,67 -128.175,00
-21.437,01

-29.520,00
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Kontobetegnelse

Budget 2020 Regnskab 2019 % af Budget Budget 2019

Regnskab 2018 Budget 2018

Aktiviteter
Airsoft

5.400,00

4.750,88

110%

4.312,00

-8.710,25

512,00

Brætspil

-8.200,00

-7.370,22

105%

-7.000,00

-9.074,94

-8.200,00

5.900,00

930,28

12%

7.500,00

20.134,13

7.500,00

0,00

-2.177,78

0%

0,00

-1.633,08

5.900,00

-1.450,00

868,70

-11%

-8.200,00

-9.505,91

-6.100,00

Fraktion pap
Festudvalg
Sidste Søndag
Live-huse (reparation+nye)

0,00

0,00

0%

0,00

400,00

-3.000,00

-12.000,00

-7.960,01

133%

-6.000,00

-9.894,75

-10.000,00

-2.875,00

-1.233,84

43%

-2.875,00

-2.695,74

-2.650,00

X-Wing

0,00

370,64

0%

0,00

470,62

860,00

Lan udvalg

0,00

79,25

0%

0,00

0,00

0,00

Nordens Nætter

0,00

-367,89

-13%

2.800,00

181,00

429,00

Table-Top
Ungdomsudvalg

Nyhedsudvalg

0,00

-50,64

10%

0,00

0,00

-500,00

-13.225,00

-12.160,63

122%

-9.463,00

-20.328,92

-15.249,00

Airsoft (Rørdal) event 1

0,00

0%

0,00

7.591,09

0,00

Airsoft (Rørdal) event 2

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

Aktiviteter i alt
Arrangementer

Balade i Brikby
Sidste Søndag Døgnscenarie
Midsommer (tidl. Krigslive)
Sommerlejr
Vinterlejr

-1.935,00

Arrangementer i alt

0%

0,00

11.875,27

0,00

-190%

120,00

2.766,22

-600,00

50,00

0,00

0%

0,00

29.599,25

1.940,00

4.560,00

9.464,20

158%

6.000,00

6.947,93

3.550,00

567,50

857,07

157%

545,00

-898,82

3.200,00
0,00

Arrangement (30 års fødselsdag)
Små events (Lan, Små Live m.m.)

0,00
-227,68

-12.810,73

85%

-15.000,00

0,00

1.256,00

-19,58

-1%

1.353,00

296,75

0,00

4.498,50

-2.736,72

39%

-6.982,00

58.177,69

8.090,00

0,00

11.318,73

0%

0,00

-1.638,00

0,00

Andet
Ekstraordinær indtægt/udgift
Hensættelser
Andet i alt
Resultat Foreningen TRoA i alt

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

11.318,73

0%

0,00

-1.638,00

0,00

17.526,50

-1.374,08

6%

-21.589,00

14.773,76

-36.679,00

Bemærk at følgende ekstraordinære poster er inkluderet (udover de, som er repræsenteret af separate på
generalforsamlingen vedtagne forslag):
•

5.000 kroner til Projekt Wonderland under Bestyrelsens aktiviteter

•

6.000 til nye barstole under Nyindkøb / renovering

•

2.500 til holder til battlemaps under Nyindkøb / renovering (bevilliget sidste år men ikke brugt)

•

2.000 til fjernelse af radiator under Nyindkøb / renovering (bevilliget sidste år men ikke brugt)

•

4.300 til inventar til kiosk under Nyindkøb / renovering (bevilliget sidste år men ikke brugt)
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TRoA Statusopgørelse
Kontobetegnelse

Regnskab 2019 Regnskab 2018

Aktiver
Medlemmer Samlekonto
Slettede medlemmer

-1.175,00

1.000,00

0,00

0,00

203.689,97

218.648,49

36.965,86

22.432,82

0,00

3.592,50

65.263,35

93.943,45

9.015,91

21.205,89

17.370,95

17.786,40

Depositum Husleje

0,00

0,00

Tilgodehavende Nets

0,00

2.624,00

Øvrige Tilgodehavende

0,00

0,00

331.131,04

381.233,55

313.799,45

299.414,45

-1.374,08

14.773,76

312.425,37

314.188,21

12.600,00

11.000,00

4.233,67

54.173,34

0,00

0,00

Likvider i alt
Varelager Cafe - vare
Varelager Udvalg - Airsoft
Varelager Cafe - Fraktion Pap
Varelager Udvalg - Faktion Pap
Varelager Udvalg - Bar

Passiver
Egenkapital Primo
Årets resultat
Egenkapital i alt
Gæld
Depositum Nøgler
Samlekonto Kreditorer
Øvrige skyldige omkostninger
Kontingenter næste år

0,00

0,00

16.833,67

65.173,34

1.872,00

1.872,00

Reparation af livehuse

0,00

0,00

Flytning af foreningen

0,00

0,00

Henlæggelser i alt

0,00

0,00

331.131,04

381.233,55

Gæld i alt
Skyldige afgifter
Henlæggelser

Passiver i alt

REVISIONSPÅTEGNING
Intern revision har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019 (regnskabsår 2019) for foreningen TRoA.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med forventninger til regnskab for ideel, ikke erhvervsorienteret
foreninger.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2019.
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I forbindelse med afvikling af arrangementer og projekter opfordres det til, at der indføres mere faste
deadlines i forbindelse med den økonomiske afvikling. Særlig fokus på indlevering af bilag, udbetaling af
tilgodehavende, betaling af udestående og afregning af udlæg.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rubjerg, 7. februar 2020
Uffe V. Jensen
Intern Revisor
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BILAG D: FORSLAG
Forslag er opdelt i fire kategorier; kontingentforslag, budgetforslag, vedtægtsændringsforslag og øvrige
forslag.
Forslag som er sidestillede – dvs. hvis et forslag går igennem falder de øvrige automatisk – er udover et
nummer forsynet med bogstaver, hvor de mest yderliggående forslag har de bogstaver, som kommer først i
alfabetet. Det betyder, at stemmerækkefølgen for forslag følger alfabetet for disse forslag.
Se i øvrigt forretningsordenen for nærmere information om hvordan forslag – herunder sidestillede forslag håndteres.
Kontingentforslag
Kontingentforslag er forslag til foreningens kontingent.

FORSLAG K-1: FJERNER EFTERSKOLEKONTINGENT
FORSLAG
Ingen kontingentændringer.
Senior (over 24 år): 900 DKK om året
Ung (18-24 år): 600 DKK om året
Junior (under 18 år): 500 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året
Forældre (Kræver et barn der er medlem med et juniorkontingent): 200 DKK om året

MOTIVATION
Efterskolemedlemsskabet har der kun i meget ringe grad været gjort brug af og pt. er der ingen initiativer
eller personer der fokuserer særligt på at rekruttere sådanne medlemmer.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen

FORSLAG K-2: UÆNDRET KONTINGENT
FORSLAG
Ingen kontingentændringer.
Senior (over 24 år): 900 DKK om året
Ung (18-24 år): 600 DKK om året
Junior (under 18 år): 500 DKK om året
Efterskole (indmeldt på Epos eller Østerskov efterskoler): 200 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året
Forældre (Kræver et barn der er medlem med et juniorkontingent): 200 DKK om året

MOTIVATION
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Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtsmæssige. Bestyrelsen kunne godt ønske at
der var færre kontingenter både af hensyn til overskueligheden for (nye) medlemmer men også af hensyn til
det administrative arbejde, men har gennemgået de eksisterende kontingenter og ikke fundet nogen
ændringer som den ønsker at gennemføre.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Budgetforslag
Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2020 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
inkluderet i bestyrelsens budgetforslag.

FORSLAG B-1: PULJE TIL KURSUS / LÆRING
FORSLAG
Der afsættes 5.000 kroner på budgettet til at uddanne vores frivillige medlemmer.
Pengene skal kunne bruges til kurser bestyrelsen har godkendt samt events som forum og lignende. Det er op
til bestyrelsen af vælge om det kun er billet eller også transport der dækkes baseret ud fra interessen for
midlerne.

MOTIVATION
Hvis vi ikke gør det let for vores aktive at uddanne sig og opleve hele det danske miljø så går vi måske glip af
en vidensgevinst.

FORSLAGSSTILLER
Bo Karlsen

FORSLAG B-2A: VÆRKSTED 2.0
FORSLAG
B ORD TIL RUNDSAV
Vi har brug for en fest montering af vores rundsav så den er nemmere at bruge, men også som gør det muligt
at save større plader op end vi kan nu. Derfor forslår jeg at vi bygger følgende bord.
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Det er et stort bord som gør det muligt at save hele plader. Samtidigt er det også et stor solidt bord som kan
bruges som arbejds og samle bord. Bordpladen er ikke en del af konstruktionen så den kan nemt skiftes hvis
den bliver for ødelagt.
Pris: 3.000

B ÅNDSAV
Vi er ved at have et veludrustet
værksted. Men et værktøj jeg mener
vi kunne få meget gavn af er en
båndsav. Ud over at save i træ kan
den også bruges til f.eks. Skum el.
Hvilket den har anvendelse til alt fra
alm træ arbejde til terræn bygning,
kostumer og læderarbejde mm.
Pris: 3.000

D EDIKERET OPBEVARING TIL
VÆRKTØJ .
For at gøre det nemmere at finde
rundt i vores værktøj og sikre at det
kommer på plads igen. Foreslår jeg at
vi dedikerede værktøjskasser til noget
af vores special værktøj. Eksempel er
vores “Dremel” multi tool og
tilhørende bits. Et andet eksempel er
loddekolbe og tilbehør. Hvis de har
en fast kasse kun til det er det nemt at
finde tingene og lægge på plads igen
når man er færdig.
Hvorfor ikke bare bruge de kasser vi har? Formålet med dette forslag er specielle kasser til specielt værktøj.
Hvis det bare ligger en en åben kasse på reolen er det nemt at “kommer til” ligge andre ting i kasse, og derfor
minimeres risikoen for at kommer i de forkerte kasser. Dette mindsker også risikoen for at dette
specialværktøj bliver ødelagt af forkert brug. Hvis den gode wirecutter ikke hænger på tavlen sammen med
de andre tænger bliver den ikke brugt til at klippe søm el. som ødelægger den.
Jeg foreslår at vi købe små, i en størrelse der passer til værktøjet, værktøjskasser fra biltema. Disse er fine til
formålet og de koster ca 50-200 kr alt efter størrelse.
Pris 1.500

T OTALPRIS
I alt 7.500 kr

MOTIVATION
Vores værksted bliver brugt mere og mere. Jeg har en række forslag til ny indkøb og forbedringer til vores
værksted. Dette vil øge funktionaliteten af vores værksted, samt gøre det nemmer for vores medlemmer at
bruge det.

FORSLAGSSTILLER
Morten Baagøe

FORSLAG B-2B: VÆRKSTED 2.0 UDEN BÅNDSAV
23

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

FORSLAG
Som forslag B-2A men uden båndsaven.

T OTALPRIS
I alt 4.500 kr

MOTIVATION
Som for forslag B-2A men uden båndsaven da denne er forholdsvis mere farlig end vores øvrige værktøjer.
Der åbnes op for at der kan diskuteres muligheden for båndsav igen når der foreligger et forslag som har en
løsning i forhold til sikkerhed og der foreligger et overblik over økonomien for en sådan løsning.

FORSLAGSSTILLER
Jonas Byrresen
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 V-1: LØSNE KRAVENE TIL DELEGEREDE
FORSLAG
§ 15 ændres fra:
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.
Til:
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, skal
generalforsamlingen vælge en eller flere af disse delegerede.
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Stk. 2: Bestyrelsen bestemmer hvor mange delegerede generalforsamlingen har ret til at
vælge, dog mindst en per landsforening. Dette skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælger de resterende delegerede. Såfremt der blev valgt færre
delegerede på generalforsamling end den havde ret til eller en eller flere af de på
generalforsamlingen valgte delegerede ikke kan deltage, vælger bestyrelsen erstatninger for
disse.
Stk. 4: De på generalforsamlingen valgte delegerede er delegerede for alle
generalforsamlinger i landsforeningen indtil der vælges delegerede igen. De af bestyrelsen
valgte er kun valgt for én specifik generalforsamling, men kan genvælges.

MOTIVATION
Vores nuværende paragraf er ret rigid og i praksis er det sjældent at dem vi vælger begge kommer afsted.
Derfor ønskes det at give bestyrelsen større frihed i fastsætte hvordan der vælges delegerede til Bifrosts (og
teoretisk, andre landsforeningers) generalforsamling.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG V-2: LETTERE ADGANG TIL BESTYRELSEN FOR UNGE MEDLEMMER
FORSLAG
I § 11 ændres følgende:
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgt til bestyrelsen er de 3 til 5
kandidater, der opnår højest antal stemmer.
Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste,
ordinære generalforsamling.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller;
Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem.
Til:
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgt til bestyrelsen er de 3 til 5
kandidater, der opnår højest antal stemmer, med forbehold for at såfremt der opstiller
mindst et medlem under 25 år, skal der også vælges mindst et medlem under 25 år.
Stk. 4: Er der ingen af kandidaterne under 25 år der opnår at være blandt de 5 kandidater
med flest stemmer, opnår den kandidat under 25 år med flest stemmer valg og den kandidat
på 25 år og derover der opnåede 5. flest stemmer, opnår alligevel ikke valg.
Stk. 5: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste,
ordinære generalforsamling.
Stk. 6: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller;
Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem.

MOTIVATION
Ved generalforsamlingen 2019 blev det besluttet at fjerne suppleant-posterne i bestyrelsen. I den forbindelse
gik en del af diskussionen på at yngre medlemmer af klubben ville finde det for intimiderende at stille op til
bestyrelsen, fordi det ville være til en decideret post som bestyrelsesmedlem. Argumentet var at suppleantrollen tidligere havde inviteret til indblik i bestyrelsesarbejdet, uden konkret ansvar, hvilket var opfattet som
mindre intimiderende og mere åbent for yngre medlemmer.
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I forbindelse med diskussionen, og GF2019 generelt, blev der udtrykt bekymring om et lavt antal yngre
medlemmer i klubben, og spekuleret over om der er en lavere optagelse af yngre medlemmer end hidtil,
hvilket affødte en del diskussion. Fra diskussionerne fremgik det klart at både bestyrelse og
generalforsamling ønskede mere fokus på juniormedlemmer - både at skaffe dem, fastholde dem og man så
dem gerne tage del i bestyrelsesarbejdet. Da bestyrelsesmedlemmerne på GF2019 blev efterspurgt konkrete
tiltag for at sætte fokus på juniormedlemmer, og involvere disses perspektiver i bestyrelsesarbejdet, var det
småt med svar, men som helhed forpligtede bestyrelsen sig på at have fokus på juniormedlemmer i 2019.
Jeg lovede, i forbindelse med sløjfningen af suppleantposten i bestyrelsen på GF2019, at fremstille et forslag,
som kunne adressere bekymringen om at bestyrelsen blev foruden de unge medlemmers perspektiv.
Forslaget går på at der sikres plads i bestyrelsen til et ungt medlem af klubben. Motivationen er at bringe
vores unge medlemmers unikke perspektiver ind i bestyrelsesarbejdet, hvor alle bestyrelsesmedlemmer,
uanset alder, får mulighed for at lære fra hinandens indsigt.

FORSLAGSSTILLER
Rasmus Søgaard
Øvrige forslag
Øvrige forslag er forslag der hverken påvirker kontingent, budgettet eller vedtægterne.
Der er ingen øvrige forslag.

26

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

BILAG E: VEDTÆGTER
Nedenstående er foreningens vedtægter som de er efter generalforsamlingen.

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,
brætspil og nært beslægtede aktiviteter, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre arrangementer. 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: Prøveperiode og mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer for ikke-medlemmer fastsættes
af bestyrelsen.

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: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt 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.
Stk. 4: Det pålægger bestyrelsen at gå i dialog med medlemmer der ikke melder sig ud eller svarer
kontingent til tiden med henblik på at få etableret aftale om udmeldelse eller afregning af skyldigt
kontingent. Medlemmer der ikke har meldt sig ud, svaret kontingent eller indgået aftale med bestyrelsen kan
bestyrelsen vedtage at sende til inkasso eller lignende tiltag for at inddrive penge eller få en aftale i stand.
Stk. 5: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

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 meddeles medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste
generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive
refunderet indbetalt kontingent.

6. KOMPETENCE OG STEMMERET
Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen.
Stk. 2: Kun medlemmer med gyldig medlemskvittering har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.
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7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling i januar, 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 og kasserer

•

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

•

Valg af intern revisor

•

Valg af delegerede til Landsforeningen

•

Eventuelt

9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af den ordinære generalforsamling,
bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Forlangender i så henseende må
afgives skriftligt og motiveret med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel og foretages af
bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende desangående. Den skriftlige
indkaldelse skal indeholde punkterne fra anmodningen på en specificeret dagsorden. Bekendtgørelsen sker
ved skriftlig meddelelse til det enkelte medlem eller ved meddelelse i klubbladet.

10. GENERALFORSAMLINGS FORHANDLINGER
Stk. 1: Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afgørelse af alle formelle
spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer dirigenten. Over forhandlingerne føres et referat, der
underskrives af dirigenten og formanden.
Stk. 2: På generalforsamlingen kan der kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.
Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt blot et
medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt.
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Stk. 4: Ved stemmeopgørelse er det forslag vedtaget eller den kandidat valgt, som har opnået højest
stemmeantal.
Stk. 5: Blanke stemmer indgår ikke i optælling af stemmer, og kan derfor ikke vægte for eller imod.
Undtaget dette er forslag til vedtægtsændringer, der ifølge vedtægterne skal have 2/3 stemmer for forslaget.

11. VALG AF BESTYRELSE
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand,
næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 5-7 personer.
Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgt til bestyrelsen er de 3 til 5 kandidater, der opnår
højest antal stemmer.
Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste, ordinære
generalforsamling.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller; Formand,
Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem.

12. KONSTITUERING, MØDER OG FORRETNINGSORDEN
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hvert kvartal. Bestyrelsen
fastlægger selv sin dagsorden.
Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges på det næste
bestyrelsesmøde.
Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede,
rundet op.
Stk. 6: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
Stk. 7: Bestyrelsen kan, på ethvert bestyrelsesmøde, ekskludere et bestyrelsesmedlem, fra bestyrelsen, hvis
følgende betingelser er opfyldt:
•

Bestyrelsesmedlemmet er udeblevet fra bestyrelsesmøder, som er korrekt indkaldt, mindst 3 gange
uden at melde afbud.

•

Bestyrelsesmedlemmet skal have modtaget to skriftlige advarsler forinden, og have mulighed for at
blive hørt på et bestyrelsesmøde.

•

Der skal i bestyrelsen være 3/4 flertal for eksklusionen.

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

Formanden

•

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.
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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, skal generalforsamlingen vælge en eller flere af disse
delegerede.
Stk. 2: Bestyrelsen bestemmer hvor mange delegerede generalforsamlingen har ret til at vælge, dog mindst
en per landsforening. Dette skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælger de resterende delegerede. Såfremt der blev valgt færre delegerede på
generalforsamling end den havde ret til en eller flere af de på generalforsamlingen valgte delegerede ikke kan
deltage, vælger bestyrelsen erstatninger for disse.
Stk. 4: De på generalforsamlingen valgte delegerede er delegerede for alle generalforsamlinger i
landsforeningen indtil der vælges delegerede igen. De af bestyrelsen valgte er kun valgt for én specifik
generalforsamling, men kan genvælges.

16. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1: Til ændring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmer for
ændringen.
Stk. 2: Udkast til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

17. OPLØSNING AF FORENINGEN
Stk. 1: Foreningen kan opløses, når forslaget er vedtaget på en ordinær generalforsamling og derpå ved
urafstemning blandt foreningens medlemmer med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
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, 11-031995, 15-03-1997, 02-06-1999, 18-03-2000, 27-05-2001, 03-04-2002, 26-02-2005, 14-03-2009, 06-032010, 17-03-2012, 16-03-2013, 23-03-2014, 20-02-2016, 18-02-2017, 24-02-2018, 16-02-2019, 22-02-2020.
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