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4. August 2009
1: Formalia
- Afbud: Bo. Victor dukkede ikke op, og havde ikke meldt afbud.
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Nanna
2: Status på lokaler
Endevæggene i spillokalerne males med motiver, og opslagstavlerne opsættes på side-væggene.
Der er endnu ikke afsat penge til det. Battle-lokalet bliver ikke malet inden jubilæet, men der er planer
om andet end hvide vægge. Bestyrelsen henstiller meget kraftigt til at der ikke males i mørke farver.
Der skal til gode ses en hvid væg til projekter.
3: Regnskab/Administration
Hvordan går det med kvartal regnskabet og generelt med det administative
Kontingenterne er dog ikke den eneste grund til den lave kontantbeholdning: (Uden at have bogført
regnskab til bevis)
- Større lokaleudgifter i forhold til aconto fra kommunen (Skud pr 23/7: ca 20.000 til dato - ca 40.000
ved afregning af lokaleregnskab for 2009)
- Ordning af låse/nøgler (10.000)
- Ordning af El i stuen (3.500)
- Sidste søndag døgnscenarie (10-15.000)
- Maling af lokalerne (10.000)
- Bygning af live-huse (15.000)
Klubbens regnskaber ser stabile ud. Lokale tilskuddet fra kommunen er ændret fra 75 % til 74 %. Og
dette har medført et lavere indtægts grundlag. Bestyrelsen overvejer at henstille til
Generalforsamlingen at kontingentet sættes op. Der skal laves en kontrol af, om de folk der er i
klubben er medlemmer.
4: Props- og eventskøb fra Niels Christian Trude
Niels Christian er igang med at lave et live-event til muskelsvindsfonden til tir. 7/6 09.
Og finder det ret besværligt at udføre værget. Her er nogle forslag til hvordan det kan gøres noget
mere overkommeligt.
- Der er lige nu ca. 23 "helte" sværd, denne beholdning bør udvides, da det sætter en skarp
begrænsning på hvad arr. der kan overkommes. Ved selve arr. kan man så i prisen inkludere en leje
af x antal våben.
- Skjolde, der er behov for nogle skjolde. Disse kan evt. også bruges af byvagten til SS.
- Nogle få buer ville også pynte gevaldigt i beholdningen!
- så vidt vides i skrivende stund er der 3 typer kofter i troa. Dette bør som minimum bibeholdes!
Gerne udvides og i børnestørelser.
-Monstre, det er meget svært at levere nogle monstre, selv om man ved mange arr. kan inkludere
forældre el. ledere i dette hverv, mangler der udklædning og bevæbning. Jeg bruger her en afart af
zombier, da de er overkommelige. Monsterudklædning og bevæbning kan i et vist omfang også
bruges af SS, selv om de dog ikke helt er overbeviste. De ville nok være lettere at overbevise, hvis
materielet lå der!
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- Eventyr pakker, der blot er til at hive ud med: færdigt manuskript, drejebog, materiale lister, props
der er lavet og en beskrivelse af hvad de er egnede til af målgrupper. Dette er nødvendigt da det
tager lang tid og kræver noget arbejde at lave et nyt eventyr hver gang. Man kan evt. købe dem af
forfatteren, give en leje af ide for hver gang de bliver brugt el. blot give løn under udarbejdelsen.
Søren Parbæk har hkrt kigget på listepriser hos DragonsLair (Uffe må gerne rette til...)
Heltesværd: 200-250 kr./stk. (v. 10 stk)
Skjolde: 280 kr./stk. (v 5 stk)
Buer: 400 + 4 pile: 350 + kogger: 300 = ca. 1000 kr./sæt
Kofter: 0,- (Har vi p.t.)
Monsterudklædning:
- Våben: 600,- Maske: 600,- Kostume: 500,- (hvis vi får syet gratis)
Total: ca. 1700 pr. monster
Hurtigt regnet op til 30 event-deltagere:
7 sværd x 250 = 1750,30 skjolde x 280 = 8400,3 buer x 1000 = 3000,2 monstre = 3400,Hvorefter Søren Parbæk endte på 16550,Dette er udsat gemmes til senere, når økonomien bedre kan bærer det, genoptages overvejelserne.
Men da scenarierne har brugt penge på det, og Sidste Søndag investere i projektet, så bestyrelsen
mener at klubben er dækket ind indtil videre.
5: Foreløbig beretning og regnskab for Schutzenburg
Scenariet går i nul, hvilket var forventningen, og det er flot da det er første år der afholdes et scenarie
for personer mellem 13 og 18 år.
6: Foreløbig beretning og regnskab for Vergessen.
Vergessen ser ud til at have en balance der er lidt lavere end forventet, blandt andet fordi containeren
kostede 250 % mere end sidste år. Men det drejer sig om 800 kr., hvilket bestyrelsen selvfølgelig
godkender. Der var 99 deltager til scenariet . Der var kun 6 NPC frem for de 10 der var budgetteret
med, hvilket holdt deres udgiftspost nede.
Der har været meget positive tilbage meldinger fra scenariet.
Fiber tex (sekundas) kan købes men der skal ringes kl. 8.00 om morgenen og forespørges om der er
en ladning, i fald skal det hentes mellem 10.00 og 11.00.
7: Flytning af GF fra marts måned til august eller September.
Inden jeg skriver mere vil jeg godt slå fast dette nok tager flere møder før vi når til enighed eller
uenighed. Derfor er mit mål med dette møde blot og høre folks umiddelbart kommentar og evt.
spørgsmål til det, så vil jeg arbejde videre på det endelig som vi så kan finde ud af om bestyrelsen vil
stille som forslag eller blot mig til næste gf.
Modivation: PT er det to bestyrelser der sidder under den tid vi har vores sommerscenarie(r) hvor vi tit
har en del penge ude, dette gør det svært for begge bestyrelser og vide hvad der sker uden og
forstyrre arrangørgrupperne forfra. Ved og flytte måneden giver det mulighed for at bestyrelsen kan
følge scenarierne under hovedparten af tiden.
Nu er det måske ikke det eneste der sker i klubben vores scenarier men der er intet af de andre ting
vi laver hvor det vil være en god ide og flytte eller beholde den nuværende måned.
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Praktisk: Praktisk vil det første år kun være fra marts til august eller September, og til den gf vil man
kunne fremlægge et halvårs regnskab. Den næste gf som så er et helt år vil man til gf fremlægge en
helårs regnsksab (altså den sidste halvdel af regnskabet fra sidste år) og så halvårs regnskab for i år.
Vi kan også vælge efter første august eller September gf og flytte vores regnskabs år så den starter /
slutter i 6. måned.
Ulempe: Det er nyt for os, og det følger mange medlemmer er skidt. Ellers kan jeg ikke se nogen
problemer.
Som sagt håber jeg blot og høre resten af bestyrelsen mening og svare på spørsmål så vil jeg gerne
skrive en forlsag som vil kunne bruges til gf som vi så kan diskuter inden der sker mere.
Vi udsætter punktet til mødet i september. Folk skal tænke over hvad de vil, og konkretisere deres
tanker.
Eventuelt
Harerposten tilbyder TRoA´s medlemmer et eksemplar af Harerposten. Eidelon.dk der kan bladet
ses. Bestyrelsen vil gerne have ca. 10 eksemplarer til at ligge i klubben. Bestyrelsen foreslå at
Xenoglossia taler med Harerposten, og evt. indleder et samarbejde.
Xenoglossias næste udgivelse er ved at være fyldt. Bestyrelsen vil henstille til at de overvejer at
indsætte annoncer/reklamer. Kasseren tager en snak med dem og udgifter kontra oplag og forlag.
Bestyrelsen henstiller til at alle udvalg benytter en ”udvalg”@troa.dk mail således bestyrelse og
medlemmer lettere kan kontakte dem.
Rengøring af klubben skal følges nøje i den løbende tid.
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