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TRoA - The Realm of Adventurers - 2. August 2011

2. August 2011
Fremmødt: Uffe V. Jensen, Kåre M Kjær, Søren Parbæk, Søren Thorup, Søren Kristian
Afbud: Morten Baagøe, Jakob Hansen
Ikke fremmødt: Ingen

Formalia
Valg af ordstyrer: Kåre
Valg af referent: Uffe

Opfølgning
TRoA Sommerlejr - Hvordan er det gået?
Gået godt. Der vil blive sendt opkrævninger ud til de der ikke dukkede op uden at melde afbud. Uffe
skriver tekst og Bo sender opkrævninger.
Yxenskoven - Vende forpagtningsaftalen med advokat.
Uffe snakker med advokat på fredag (kommunal bistand)
Yxenskoven - Der er aftalt møde med forsikringsselskabet (Bo, Uffe og Parbæk deltager)
Mødet er tirsdag i uge 32
Hjerteblod - Status
Claus Gajhede har snakket med Morten Ubbesen om et møde snarest (uge 32)
Jacob forsøges inddraget
Børneattester
Alle navne er samlet ind. Attester skal underskrives. Deadline 1. september 2011
Aagaards telt er købt for 2500,Godkendt
Rengørings kontrol plan
Ikke planlagt endnu, men kommer igang når hjemmesiden er oppe og kører igen.
Krater
Post apokalyptisk scenarie har fået godkendt spilgangene af Aalborg kommune.
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Dagrofa Indkøbskort
Generhvervet kort igen, da det åbner op for muligheden for at handler der istedet for Metro (især når
Metro er holder lukket)
Sommerscenarie 2012
Thomas Aagaard har sent os en mail, med en ide om at lave et sommersenarie i samarbejde med
Einherjerne, og han vil gerne have os til at kigge på det så hurtigt som muligt. Der gives grønt lys med
tidligere forbehold i mente.

Konsekvenser ved overnatning i klubben
Hvad skal konsekvenserne være hvis medlemmer bryder forbuddet mod at sove i klubben uden at
der er sikret godkendelse inden..?
Er det noget vi skal bringe op til EGF, så der er GF bemyndigelse til at være konsekvente og hårde
?
Bestyrelsen bliver nødt til at undersøge reglerne nærmere inden vi tager yderligere stilling til hvor
hårde virkemidler/straf der skal tages i brug - ud fra hvilke konsekvenser det kan have for klubben.
Uffe og Søren snakker med Tove (kommunen) for at få en afklaring på regler for overnatning i
forbindelse med arrangementer.

EGF Forberedelse
Stinne Kirketerp fra Bifrost kommer som dirigent. Kåre har meldt sig som referent.
Uffe finder overnatningsplads til Stinne.

Eventuelt
Forberedelse til Rep-møde i TRoA d. 12/8 - 14/8.
Uffe og Søren ordner det praktiske. Uffe spørger Tove om lån af byrådssalen
Branddør
Døren er i stykker. Bo vil forsøge at lave den ellers skal der bestilles en ny.
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