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3. januar 2012
Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian
Afbud: Jacob
Ikke fremmødt: Kim

Formalia
Ordstyrer: Yvonne
Referent: Kåre

Opfølgning
Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre
rejser med arbejde.
Bo har teten, det går fremad.
Kåre ansøger om gratis software.
Vi har fået for 30.000 DKK microsoft software.
Kåre skriver til Sidste Søndag omkring workshop og monsterdragter.
Er gjort.
Yvonne tager ansvaret for at arrangere et møde for at snakke om mulighederne for at lave et stort
rollespilsprojekt.
Yvonne indkalder til møde, det er ikke gjort endnu.,
Thorup og Yvonne har ansvaret for at arrangere udvalgsturen inkl. reklamere for den (den bør i
kalenderen, på hjemmesiden, ud per mail osv. hurtigst muligst).
Yvonne har lavet en liste over folk der skal inviteres og vil indkalde når den er godkendt.
Yvonne skal videresende mail ang. TRoA Øst til Uffe.
Uffe har ikke modtaget den, Yvonne skal sende det igen.
Jacob tager teten på at rykke AHF for respons.
Det er gjort, Daniel har overtaget. Der er kommet en respons fra Krumme vi skal have responderet.
Bo indkøber hardware; 2 stationære og en udvalgsbærbar.
Stationære er købt, bærbare endnu ikke købt.
Bo skal indsamle underskrifter for børneattester.
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Er i gang.
Søren Kristian vil (i Januar) gå i gang med at ordne ting i lokalerne.
Der bliver afholdt arbejdsdage lørdag d. 4. og lørdag d. 25. februar. Vi følger op på datoerne når vi
kommer tættere på.
Uffe laver liste på forum over hvad der skal ordnes i lokalerne.
Er gjort.
Uffe skal tage kontakt til TRoA Øst folkene.
Gøres når han modtager mail fra Yvonne.
Parbæk skal tage kontakt til trygfonden HURTIGST MULIGT og sikre, at vi får udsættelse på at
bruge førstehjælpspengene.
Er gjort, vi har fået 6 måneder yderligere.
Parbæk skal undersøge den præcise udgift for lønudbetaling.
0-4 medarbejdere koster kun nogle få penge (under 100 DKK) per ekstra person. Over 4 samtidige
ryger man i en ny kategori og så bliver det dyrere.
Hvem skal orientere om datoer for førstehjælp og booke ham med ansvar for førstehjælp?
Parbæk tager ansvaret for det for at booke underviser lægge endelige datoer og indkalde folk.
Hvem har ansvar for opgaver i relation til regionsråd?
Vi følger op på det efter repræsentantskabsmødet fordi der er uklarhed om hvorfra initiativet skal
komme.

2. Indkommen post
Mystisk brev fra kommunen angående udsættelse på en ansøgning som vi ikke kender til.
Yvonne ringer til kommunen og finder ud af hvad der foregår.
Foreningens dag på Nordkraft Tirsdag den 31/1 kl 17-19 på Nordkraft. Tilmelding senest 26/1.
Kåre, Uffe og Parbæk tager af sted. Kåre skriver post på forum og hjemmeside om at folk kan
komme og deltage.
Rollespillets dag
Ideen er at præsentere bordrollespil for unge voksne en lørdag eftermiddag, så de kan se at
rollespil er andet end fantasy og/eller at løbe rundt ude i skoven. Og på den måde få flere til at
forstå at rollespil er mange ting og forhåbentligt også til at spille det mere end den ene lørdag.
Rollespilsdagen skal foregå den samme dag i de fire byer faciliteret af en forening i byen, men
ikke i foreningens lokaler. Der i mod i nogle hyggelige lokaler som har et præg af daglig stue.
Rollespillene der skal spilles er færdig lavede con-scenarier som virker (de er ikke udvalgt endnu)
og der vil være en kort workshop for folk de ikke har spillet før om hvordan man spille rollespil. Efter
man har spillet vil der være en cafe hvor man kan sidde og snakke om de oplevelser man har haft.
Foreningen kan score overskuddet fra cafeen hvis det er muligt. Ansøgningen søger om penge til
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bla. lokale leje, transport af spilleder, pr og lidt kaffe og kage.
For at kunne søge initiativ støtten skal der være hovedarrangører under 30 (mindst tre så vidt jeg
husker), så jeg vil høre om I fire foreninger har lyst til at hjælpe med denne Rollespilsdag?
Jeg skal gerne stå som den koordinerende arrangør blandt foreningerne, men har brug for hands
on folk til det praktiske i de fire byer.
Deadline for ansøgningen i morgen tirsdag. I den ideelle verden fik jeg tilsagn fra jer alle og navne
på arrangørrene i dag, og så kunne jeg skrive ansøgningen færdig i dag og sende den i morgen.
Men det sker nok ikke.
Vi kan så sende den ind inden den 20. januar. Oprindeligt var dagen lagt til d. 18. februar, men der
er der TRoA-con, så der kan det ikke være, så det skal være der efter.
Navnet er heller ikke lagt fast, ligesom meget af koncpetet heller ikke er på plads. Der skal lige
som være mulighed for jer (arrangørene) at komme med input.
Med hvad siger I? Er I friske på at lege med?
Yvonne tager teten. Hun vil anbefale at Rasmus Jensen eller Mike tager med fra TRoA regi – eller
måske en helt tredje. Vi har travlt med at få gjort noget, dvs. vi skal melde tilbage at vi gerne vil være
med hurtigst muligt, og så skal vi have et navn på en frontmand inden d. 20. januar (hvor ansøgningen
skal være færdig).
Yxenskoven Døgnscenarier 2012
Ansøgning til Bestyrelsen fra Yxenskoven Udvalget vedr. 2012
Yxenskoven ønsker at afholde to døgnscenarier i 2012: Lørdag den 19. maj kl. 11.00 til søndag
den 20. maj kl. 17.00.
Døgnscenariet i maj skal bruges til at skyde sommerspilgangene i gang og som PR-event for
kampagnen som helhed.
Vi vil bruge Sidste Søndags model med tilpasninger/justering til Yxenskovens kampagne og
deltager-aldersfordeling.
Arrangører + Plot: Claus Gajhede + Olivar Pedersen
Økonomi: Søren Parbæk
Praktisk hjælp, Kørsel mm.: Jan Gaardbo, Søren Thomsen og Allan Jensen
Toilet: Kørselsordning til toiletter på Tornby Skole som lånes af Hjørring kommune (måske ændret
til toiletvogn)
Telte: Yxenskovens egne + Skovens telte. (TRoAs telte hvis stort tilmeldingstal)
Generator: Vi låner skovens generator.
Tilmeldingssystem: TRoAs konto hos Formstack.
Pris: 200 Ikke-medlemmer, 150 medlemmer, 100 Arrangører og NPC-er
PR: Der uddeles flyers til Sidste Søndag i marts og/eller april og evt. andre nordjyske kampagner.
Vi planlægger at benytte Facebook + TRoAs forum til at formidle fælleskørsel fra Aalborg/Hjørring
samt sørger for afhentningsservice fra Tornby Station til Spilområdet.
Lørdag den 18. august kl. 11.00 til søndag den 19. august kl. 17.00
troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_b4984b5f.php.html

3/5

04/11/13

TRoA - The Realm of Adventurers - 3. januar 2012

Døgnscenariet bliver med deltagelse af de 20-30 frivillige fra hele landet, der har været med i
Yxengaard bygge-uge (10-18 august), hvor området skulle blive et par bygninger rigere.
Kampagnes ”normale spillere” skal naturligvis også med og vi forventer at kunne give dem en stor
oplevelse og inspiration fra de udenbys-spillere. Der er hentes hjælp med plot og oplæg fra en af
de gamle TRoA-nere: Karsten Rasmussen.
Vi vil bruge Sidste Søndags model med tilpasninger/justering til Yxenskovens kampagne og
deltager-aldersfordeling.
Arrangører: Claus Gajhede og Søren Parbæk
Plot: Karsten Rasmussen (med hjælp fra Claus Gajhede og Olivar Pedersen)
Økonomi: Søren Parbæk
Praktisk hjælp, Kørsel mm.: Jan Gaardbo, Søren Thomsen og Allan Jensen
Toilet: Kørselsordning til toiletter på Tornby Skole som lånes af Hjørring kommune (måske ændret
til toiletvogn)
Telte: Yxenskovens egne + Skovens telte. (TRoAs telte hvis stort tilmeldingstal)
Generator: Vi låner skovens generator.
Tilmeldingssystem: TRoAs konto hos Formstack.
Pris: 200 Ikke-medlemmer, 150 medlemmer, 100 Arrangører og NPC-er
PR: Der uddeles flyers til Sidste Søndag i juni og/eller juli og evt. andre nordjyske kampagner.
Vi planlægger at benytte Facebook + TRoAs forum til at formidle fælleskørsel fra Aalborg/Hjørring
samt sørger for afhentningsservice fra Tornby Station til Spilområdet.
Projekterne er godkendt.
Vi skal have inviteret udvalget til en snak i bestyrelsen så vi lærer dem ordentligt at kende. Parbæk
tager teten til at få istandsat et sådant møde og melder tilbage om, at projekterne er godkendt.

5. Forberedelse af GF indkaldelse
Udvalgsberetninger - Status:
- Cafe-udvalg (Karsten R)
- Festudvalg (Bo)
- Fraktion Brætspil (Uffe)
- IT udvalget (Kåre)
- Xenoglossia (Per F)
- Sidste Søndag (Steffen)
- Table-Top udvalget (Morten B)
- Ungdomsudvalget (Yvonne)
- LAN udvalget (Bo)
- Airsoft udvalget (Daniel K)
- Yxenskoven udvalget (Claus)
- Tornby Rollespilsby Projektet (Claus)
- Krater (Parbæk)
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Udvalgs budgetter - Status:
- Cafe-udvalg (Parbæk / Karsten R)
- Festudvalg (Bo)
- Fraktion Brætspil (Uffe)
- Xenoglossia (Per F)
- Sidste Søndag (Steffen)
- Table-Top udvalget (Morten B)
- Ungdomsudvalget (Yvonne)
- LAN udvalget (Bo)
- Airsoft udvalget (Daniel K)
- Yxenskoven udvalget - MODTAGET (Parbæk)
- Tornby Rollespilsby Projektet (Parbæk/Claus)
- Krater (Parbæk)
Jacob tager teten på at kontakte udvalgene. De skal indlevere senest d. 31. januar, og vi skal rykke
dem d. 24. januar. De skal alle være i hænde allerallersenest d. 8. februar da det er der vi har møde
og skal fremsætte budget.

Eventuelt
Diskussion omkring gratis kontingenter og objektive kriterier for at være aktiv i udvalgene.
Vi blev enige om at kontakte Steffen og snakke med ham om hvordan vi eventuelt kan designe
gratis kontingenter i forhold til Sidste Søndag så det understøtter deres model og foreningens krav.
Uffe tager kontakt og snakker med Steffen og fortæller lidt om hvad vi har snakket om.
Vi har stadig intet hørt fra AHF angående at få skrevet kontrakt under.
SK tager teten på at få fulgt op på kontrakten med AHF i den kommende uge.
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