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TRoA - The Realm of Adventurers - 1. Maj 2012

1. Maj 2012
Fremmødt: Søren Thorup, Søren Kristian, Rasmus Jensen, Uffe V. Jensen, Søren Parbæk, Yvonne
Hagbard, Kåre Kjær, Daniel Kansberg
Afbud: Jacob Hansen
Ikke fremmødt: Ingen

Formalia
Ordstyrer: Yvonne
Referent: Kåre

1. Opgavelisten
Yvonne tager ansvaret for at arrangere et møde for at snakke om mulighederne for at lave et stort
rollespilsprojekt - bliver gjort ugen efter foreningshytteturen. Der skal laves navneliste og inviteres
folk til et inspirationsmøde.
Yvonne har ikke indkaldt til et møde endnu grundet kommunikation omkring deltagere.
Yvonne tager ansvaret for det for førstehjælpskursus. Datoer er arrangeret. Reklamemateriale
klart. Datoer lægges i kalender og på hjemmesiden imorgen (28/3), og information sendes til
udvalgene.
Folk er blevet meddelt hvilke dage de skal deltage. Uffe tager ansvaret for d. 13. fordi Yvonne ikke
kan være til stede.
Der er nogle jui-jutsi folk der gerne vil besætte de manglende 5 pladser. Det er godkendt.
Yvonne har ansvaret for at klargøre til Fastaval bazaren, inkl. at hente rollups.
Er gjort. Der var ikke mange folk der deltog i bazaren.
Uffe arbejder på at få stillet roll-ups op i Kennedy-arkaden sammen med noget rustning. Det følger vi
op på næste møde.
Hvad er status på rollespillets dag? Emil Thomsen har stadig ikke hørt noget, og vi har rettet
henvendelse til Jost. Yvonne har teten på at følge op på det, og det gør vi igen efter Fastaval.
Sidste status er at Jost skriver når han ved noget. Vi tager punktet op næste møde.
Yvonne og Jacob laver et oplæg omkring bestyrelsesarbejde, indsats og moral til et møde i
fremtiden. Yvonne finder en torsdag indenfor de nærmeste uger hvor dette møde kan ligge på
(efter fastaval).
Der er lavet et oplæg, som Jacob skulle have fremlagt. Yvonne sender det per mail.
Vi laver møde torsdag d. 24. Maj klokken 18.30 omkring det.
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Yvonne og Thorup udarbejder en plan for rengøring, så vi kan gå i dialog med kommunen og få
klarlagt, om vi kan få tilskud.
Det er gjort. Planen er 2 x 2 timer om ugen, dvs. 4 timer i alt.
Lønnen for ufaglært rengøringshjælp er 103 DKK lige nu. Derfor sættes vi vores løn til 105 DKK.
Vi er villige til at hyre den kandidat der er bedst egnet, medlem af TRoA eller ej.
Parbæk snakker med Yxenskoven omkring samarbejde og hvordan tingene skal glide på et møde.
Denne mødedato skal findes snarligst.
Afholdt.
Parbæk har til opgave at finde en dato til et møde med Yxengaard projektet så vi kan finde ud af
hvordan vi håndterer LAG-middel ansøgning mm.
Afholdt.
Bo mangler en enkelt licensting i forbindelse med den bærbare, ellers er maskinerne klar.
Er ordnet.
Bo skal indsamle underskrifter for børneattester. Det bliver gjort over de kommende to uger.
Er stadig undervejs. Vi følger op på næste møde.
Morten Baagøe kan tage den første af de gamle computeren, den anden er ikke klar. Bo skal gøre
Baagøe opmærksom på det når den er klar.
De er klar, Baagøe husker det i dag.
Søren Kristian skal finde en alternativ dag til næste arbejdsdag og offentliggøre den. Det bliver nok
først i Marts.
Søren Kristian finder en dato i Juni.
Søren Kristian undersøger reglerne for brug af Epoxy lim i foreninger.
Har haft fat i kommunen, men har ikke fået respons endnu.
Søren Kristian undersøger reglerne for affaldshåndtering af Latex.
Har haft fat i kommunen, men har ikke fået respons endnu.
Vi har endnu ikke hørt noget fra TRoA Øst folkene som Uffe har teten på. Bestyrelsen burde bliver
orienteret når det sker.
Vi afventer svar.
Uffe og Rasmus tager ansvaret for at lægge en plan for hvordan værdidebatten skal håndteres
over de kommende måneder. Den skal være klar til det kommende bestyrelsesmøde inklusiv en
dato for hvornår vi skal holde møder.
Værdi møde er sat til 1. juni.
Uffe skriver datoer for møder resten af året ind i kalenderen. Desuden finder han datoer til
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bestyrelsesmøder op til GF til næste år, som ligeledes skal skrives ind i kalenderen.
Konsekvensdatoer er godkendt. Uffe kommer med datoer til bestyrelsesmøderne og fører dem ind i
kalenderne.
Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være
anvendeligt.
Der er ikke sket mere. Punktet går videre til næste møde.
Uffe undersøger hvad bogen omkring foreningsret koster så vi kan beslutte, om vi vil anskaffe os
den.
Bogen koster 780,- kr. i PDF format, er købt. Uffe laver en let-læselig version hen over sommeren. Vi
følger op på det efter sommer.
Uffe og Rasmus tager ansvar for at nogle cos-play interesserede TRoA medlemmer stifter et Cosplay udvalg, så vi kan få det som aktivitetsområde.
Kommer senere.
Uffe hører på næste FU møde om der kunne være interesse i at Landsforeningen anskaffede sig
en Airbrush til sminkning. Så ser vi efterfølgende på, om vi skal forslå en anskaffelse officielt.
Bifrost er blevet foreslået det og synes det er en god ide. Kåre tager kontakt til Aagaard og siger det
er blevet gjort.
Kåre skal lave et foreningskoordineringsforum og orientere Steffen om, at det er gjort.
Er gjort.
Thorup kigger på at booke PITSTOP gennem DGI i Oktober, November eller Januar. Husk at
verificere tilskud fra kommunen inden vi booker noget.
Thorup har snakket med dem, og de vil gerne have et indledende møde nu her. Det mener vi ikke
giver mening før vi har haft værdidebat.
Thorup har kigget på hjemmesiden angående tilskud, og det lader til at kommunen giver tilskud.

2. Indkommen post
Rebil kommune og Østerskov efterskole, har en forspørgsel om vi vil deltage i rollespilsdag i rebild
bakker.
Vi er på skolen ved at arrangere et rollespilstræf i Rebild i samarbejde med Rebild Kommune, da
der jo ikke vil være Barda i Rebild til efteråret. Datoen for arrangementet er den 23. september.
Indtil videre har Rollespilsforeningen Akastin i Rebild sagt de gerne vil være med, men vi vil også
rigtig gerne have Troa med.
Hvis dette har interesse for jer, vil vi, Østerskov og Rebild kommune, meget gerne have et møde
med jer i løbet af maj, evt. i Troas lokaler. VI er meget fleksible med hensyn til tidspunktet, så hvis I
kunne finde en 3-4 datoer, som kunne passe jer, skal jeg få sat det i stand. Vi er åbne for at møde
ligger sidst på eftermiddagen eller om aftenen, da I jo også arbejder eller studere.
Uffe tager teten og tager et møde med Kia omkring turen. Han sender datoen ud, når den er fastlagt
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og andre fra bestyrelsen kan møde frem.
Vi har modtaget et brev fra vores udlejer, hvor de skriver der er blevet klaget over vores sisdste
fest. Udover det har de også sendt os nogle regler som de vil have os til at overholde og det skal vi
have snakket om.
Bo siger, det er ikke godt nok.
Han foreslår vi gør to ting:
- Kontakter udlejer og siger at vi er kede af det og vil undgå, at det sker igen en anden gang.
- Vi omdeler noget information til de andre i ejendommen om hvem vi er og hvornår vi har fester.
Yvonne har ansvaret for at følge det her til dørs sammen med Søren Kristian.

3. Ansøgning til Bifrostpuljen til Airsoft
Vi har i Airsoftudvalget et ønske om at søge Bifrost puljen om 5.000,- til nyt sikkerhedsudstyr.
Hele 2012 og dele af 2011 har vi haft en stor efterspørgsel på vores låneudstyr. Det værende sig
vores våben, men i høj grad også vores masker. Det er jo udelukkende glædeligt, da det giver nye
deltagere mulighed for, at prøve kræfter med aktiviteten uden at investere i nyt udstyr selv.
Derfor ønsker vi også at udvide vores tilgængelige lånesæt. Vi står i øjeblikket med en situation
hvor vi har markant flere lånevåben end lånemasker. Derudover er vores lånemasker af en relativt
lav kvalitet. Det betyder at man, når man bruger lidt energi og sveder lidt, oplever at glassene i
masken dugger, da det kun er enkeltglasmasker vi har, med en enkelt undtagelse.
For at sikre vores deltagere den bedst mulige oplevelse, har vi fra dag ét haft et ønske om at vores
låneudstyr skulle være af højest mulige kvalitet i forhold til prisen. Rækkevidde og præcision har
været vigtig for os i forhold til vores våben. Det strider dog lidt i konflikt med at vores
sikkerhedsudstyr halter efter de masker du normalt vil købe som forbruger, hvor man har en
bredere synsvinkel og termoglas for at forhindre dug.
Når det kommer til særlige arrangementer, som TRoA Airsoft i flere omgange er blevet forhørt
omkring, har vi i høj grad også et grundlag for en Bifrost ansøgning. Her snakker vi blandt andet
Ungdomsskolearrangementer. Vi har i flere omgange været i dialog med folk tilknyttet
ungdomsskolen vedrørende afholdelse af arrangementer for disse. Ungdomsskolen er en naturlig
og oplagt måde at få integreret flere unge i TRoA – Herunder TRoA Airsoft. Som det ser ud nu har
vi dog ikke materiale til, at arrangere disse arrangementer, men med ekstra masker vil vi kunne
skabe nok udstyr til afholdelse heraf,.
På den baggrund mener vi i Airsoftudvalget at have et behov, for at sikre at vores nye deltagere
bliver hængende, og sidenhen skaber endnu flere nye deltagere fordi de har haft en god oplevelse.
Derfor ønsker vi at indkøbe 10 stk JT Flex 8 masker med tilhørende Balaclavaer for at opfylde
lovkravet. Dette kan erhverves for omkring 5.000,- i indkøb, hvorfor vi mener en ansøgning til
Bifrost vil være oplagt.
Godkendt.

4. Revitalisering af Figurspil
Daniel har planer om at vække figurspil til live i TRoA. Lidt orientering om Daniels tanker og
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planer.
Vi skal henvende os til nye spillere, rettet mod de små tabletop spil og Warhammer Fantasy.
Vi vil vise warhammer til Aktiv Tirsdag en tirsdag om måneden.
Vi vil afholde noget liga.
Vi vil omindrette battlelokalet.
Vi vil have GW produkter på lager.
Der kommer et mere udspecificeret budget.

5. Monsterdragter til Sidste Søndag
Sagen kort:
- Vi har trods gentagende forsøg de sidste par måneder ikke været i stand til at få kontakt med
Mike (den oprindelige person der skulle lave dragterne). Mails og telefon opkald har været
forgæves og vi har intet svar fået fra ham siden januar/februar. (Vi forsøger dog fortsat at få kontakt
da dette er den løsning vi har lagt op til, men når han ikke har svaret os i 2-3 måneder forventer vi
desværre ikke alverden).
- Vi har derfor undersøgt alternative måder at lave dragterne på, blandt andet at gøre det selv, men
så er vi igen derhvor vi kun har begrænset viden om det og vi kan risikere at betale hårdt for evt.
fejl.
- Vi har også taget kontakt til forskellige andre der laver dragter og indtil nu er det en grupper der
hedder Eventyr Ridderne som er en kandidat til at lave dem (kontakt igennem Frederik Søjborg).
De kan lave en god kvalitets dragt til 15.000 kr. eller en lidt mere discount udgave (mindre detalje
arbejde, materialerne er knap så gode og visuelt vil den se anderledes ud ved hovedet og torso) til
12.000 kr. Det er det længste de kan gå ned.
Det vi gerne vil have bestyrelsens indput på er hvad I vil mene er en god løsning. Vi i udvalget ser
helst at vi har to dragter, og helst af en god kvalitet da de vil holde længere, men det vil så betyde
en mer investering på 10.000 kr. Alternativt er det dragter 12.000 stykket, men hvor vi ikke kan
forvente så stor holdbarhed.
Vi har også haft kontakt til andre steder, men der snakker vi minimum 20.000 kr pr. dragt
Forslag:
- Kurser gennem Bifrost hvorved vi opnår viden til at lave dragterne - sammen med andre foreninger.
- Køb en dragt der er god og nøjes med det.
- Leje dragter når det skal bruges?
- Kombination af kursus og køb (der burde være penge til begge dele).

6. Tornby Projektet
Orientering omkring status og fremtidsudsigter.
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Pt. er situationen den, at det står og falder med friluftsrådets penge. Hvis vi ikke får dem, så skal vi
finde en alternativ fond der kan hjælpe.
Orientering til bestyrelsen + eventuelt lytte til forslag og ideer til hvordan vi kan skaffe flere penge.
Umiddelbart løber TRoA ikke nogen større økonomisk risiko, da projektet ikke kommer videre
førend vi ved vi har penge til at færdiggøre det.
Se i øvrigt noter omkring dette på internt forum for nærmere information om præcist hvad der er
blevet gjort.
Orientering om projektet.

7. Snak med Anime Kita - orientering
Orientering omkring snak med Anime Kita og hvad vi gør fremadrettet.
Vi har lagt op til at de to foreningen på sigt kunne lægges sammen. Efterfølgende mail lægger
mere op til at de låner vores lokaler, hvilket jvf. foreningens praksis på området ikke virker så
hensigtmæssigt.
Planen er at vi giver dem et par gange hvor de laver arrangementer heroppe efter lempelige vilkår
og så ser vi hvad der sker.
Kåre tager teten på at svare dem og fortælle dem om brætspilscafeer.
Vi følger op på det engang i Juli.

8. Krigslive IX - projektgodkendelse
Søren Jepsen, Jens Alsted og Kåre Kjær har sendt et forslag til Krigslive IX i TRoA regi til
godkendelse som skal behandles på mødet.
Arrangementet blev godkendt med forbehold omkring hytteturen.
Det blev besluttet at vi skulle have en principiel diskussion omkring hyttetur eller ej på næste
bestyrelsesmøde.

9. Ny Aktivitetstavle
Vores tavle er ikke ret god til ikke faste aktiviteter i vores lokaler, så jeg synes vi børe få lavet en
anden som virker bedre.
Vi blev enige om at forbedre de analoge system. Thorup og Parbæk forbedrer systemet.
Kåre sender link til Baagøe angående wordpress modul som kan gøre det digitalt.

10. Rengøring efter Sidste Søndag
Snak omkring rengøring og oprydning efter sidste Sidste Søndag.
Det var ikke kun Sidste Søndag der rodede, det var også nogle medlemmer der havde lavet
workshop og ikke ryddet ordentligt op.
Vi skal lave en liste der skal ud til alle udvalg, slåes op på forum og gives til dem der laver workshop.
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På den skal der stå.
Inden du går hjem hver aften:
- Stil dine stumper væk.
- Ryd op.
- Tøm skraldespandene.
- Møbler på plads.
- Fej gulv.
Derudover skal folk rydde op på lageret, når de er færdige med deres workshop.
Thorup har ansvaret for at skrive denne liste og distribuere den.

11. Evt.
Hvorfor er dagsordenen til bestyrelsesmøderne ikke offentligt tilgængelige.
Dagsordenen er dynamisk og ændres konstant op til mødet. Der kan sågar komme nye punkter på
selve mødet. Bestyrelsen sørger for at indkalde folk som de mener er særligt relevante for punkterne
og ethvervt medlem er altid velkommen til at spørge til hvorvidt specifikke punkter bliver behandlet
eller generelt om dagsordenen som helhed. Alle medlemmer er desuden til enhver tid velkommen til
at deltage i samtlige møder og vil kun blive bedt om at forlade mødet i det omfang, at der er
personsager som bestyrelsen vurderer er af følsom karakter.
Tilsvarende er det ikke ønskværdigt for bestyrelsen, at gøre dagsordenen til genstand til debat førend
bestyrelsen selv som helhed har haft mulighed for at diskutere denne. Tanken er at bestyrelsesmødet
tjener som "førstebehandling" af eventuelle punkter og vurderes det at det er påkrævet at andre end
bestyrelsen behandler dem vil de naturligvis blive bredt ud gennem de normale instanser.
Slutteligt vil det være meget krævende for bestyrelsen at opretholde en tidssvarende, offentlig
dagsorden, og det vurderes ikke at give en gevinst der står mål med indsatsen.
Det er til enhver tid muligt for medlemmer at bringe emner de mener er relevante eller, efter at have
læst referatet, mener er håndteret forkert op på næstkommende møde.
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