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TRoA - The Realm of Adventurers - 2. November 2010

2. November 2010
Fremmødt: Uffe, Morten, Thorup, Søren Kristian, Martin, Kåre
Afbud: Parbæk, Jacob Hansen
Ikke fremmødt: Ingen

1) Formalia
Valg af ordstyrer: Uffe
Valg af referent: Kåre

2) Opfølgning
Dankort-automaten har været udlånt til Hyggecon 21-24 oktob er 2010.

Morten udleverede til Per F. efter at have afleveret data d.d. Parbæk tager den med retur og sørger
for den er afsluttet og klar ved hjemkomst. Der tages kopier af alle dataafleveringer på hyggecon og
disse tages med tilbage for at lette afregningen med Hyggecon. Hyggecon betaler en passende sum
for lån af Dankortautomaten (200-500 kr).
Teltstænger og SpejderSport
Parbæk har bestilt og betalt for teltstænger til Tortuga teltet. Da han så skulle hente dem her i Aalborg
kom ekspedienten slæbende med en bund i stedet. Den er sendt tilbage og Parbæk afventer besked
om at teltstængerne er kommet til Aalborg.
Uffe skal undersøge mulighederne for at få ombygget køkkenet og toilet i stuen.
Der er stadig ikke sket noget, da det er langvarigt projekt.
Martin skal koordinere en arbejdsdag/-weekend.
Der sker tidligst noget til Januar som det ser ud nu.
Bo sender en godkendelse til udlejer omkring maling af opgang.
Er gjort.

3) Indkommen post
Ansøgning om godkendelse af afholdelse af TRoA-con sidste weekend i januar.
Oplægget er godkendt.

4) Valg af tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget
Sidste gang var Uffe afsted, og fortalte efterfølgende at der var en chance for at vi kunne sikre os
en plads.
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Fra Kommunens nyhedsbrev: Valg af tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget mandag 6.
december 2010 kl. 17.00
Der skal vælges repræsentanter for trænere, ledere, lærere og medarbejdere i foreninger og
aftenskoler: En repræsentant for foreninger, en repræsentant for aftenskoler og en suppleant for
hver af disse. Valget gælder for 1 år, og de valgte tilforordnede deltager i møderne i
Folkeoplysningsudvalget uden stemmeret.
Valget foregår mandag den 6. december 2010 kl. 17.00 i Skole- og Kulturforvaltningen, kantinen,
Godthåbsgade 8, Nørresundby. Opstillings- og stemmeberettigede til valget er trænere, ledere,
lærere og medarbejdere i aftenskoler og foreninger, der er godkendt som tilskudsberettigede.
Flere oplysninger kan fås i Kultur- og Fritidsafdelingen på tlf. 9931 4162.
Alle folk vi kan samle er basalt stemmeberettigede, fordi alle basalt set er ledere. Hvis vi kan skaffe
folk nok, kan vi basalt set selv vælge en mand ind.
Der vil blive koordineret et fremmøde således at vi kommer med tilstrækkeligt mange folk til at vælge
en ind.

5) DragonsLair vil gerne låne lokale den 6/11 kl 10-16
Under forudsætning af at der bliver gjort rent til festen om aftenen og de normale udlånsbetingelser
overholdes godkendes det.

6) Brev til udlejer ang bygningen
Bo har forfattet et brev/mail med tilhørende billeder.
Det er et fint brev. Det skal sendes når Uffe har læst korrektur.

7) Karolinelund
Der er kommet forslag ind på hvad vi evt. kan bruge fra Karolinelund. Denne bør udfærdiges så
den kan blive sendt i god tid.
Bo laver en liste, Uffe læser korrektur.

8) Bifrost GF
Einherjerne har spurgt om vi vil overtage deres pladser til GF, da de ikke selv sender nogle, men
gerne vil have Jylland repræsenteret.
Siden den endelige udgift er ca. 250 DKK per mand så vil vi gerne forsøge at finde 1-2 potentielle
deltagere.

9) Eventuelt
Lidt løs snak om fællestur for de frivillige i foreningen og hvordan det forholder sig til sidste søndags
hyttetur.
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