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4. Oktober 2011
Fremmødt: Kåre, Charlotte, Søren thorup, Søren kristian, Yvonne, Uffe
Afbud: Søren parbæk
Ikke fremmødt: Kim, Jacob

Formalia
Valg af ordstyrer: Kåre
Valg af referent: Yvonne

Opfølgning
Hjerteblod – vi får besøg af Morten som gerne vil give os lidt info
Orientering ved Morten angående status. Vi kan søge 30.000 gennem udviklingspuljen, men det skal
gøres gennem TRoA. Morten skriver ansøgningen på vegne af TRoA. Så bliver hjemmesiden
færdiggjort til primo marts.
Ud af de 30.000 er de 20.000 tiltænkt som løn til claus og der stilles 5.000 til rådighed til test, hvoraf
nogle kan gå til løn til aktører, deriblandt Claus.
Eventuelt indkalde til statusmøder, for at holde styr på staus og fremgang. Vi skal sørge for at have en
klausul i kontrakten til Claus om at de sidste 20.000 er under forudsætning af, at vi får den sidste
bevilling.
Aftale mellem AHF og TRoA – info og godkendelse af skriftlig aftale
Vi - TRoA - laver et kontraktforslag. Yvonne skriver det i et kontraktforslag. Vi skal måske mødes
derude en dag med dem vi har lånt området af.
Gratis Software – hvordan ser det ud, skal vi stadig holde tilbage med køb af pc
Der er intet sket siden sidste mail. Vi skal nok forvente 2-4 uger inden der sker mere.
Børne attester – hvor langt er vi
Vi mangler Jacob for at få en liste af navne af udvalgsmedlemmer. Jacob skal indhente listen inden
næste møde.
Udvalgstur - skal vi sætte en dato
1. Weekend i januar. Søren thorup og Yvonne er ansvarlige for at lave turen.
Førstehjælp
Vi mangler datoer fra steffen. Deadline er udgangen af denne uge, ellers sættes datoer af Yvonne og
parbæk booker dem.
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Der er afsat penge til at male cafeen. Er der nogen der tager ansvaret for at få det gjort?
Udskudt til næste møde.
TRoA aalborg øst
Alle skulle betale kontingent – 300 kr pr halvår. Hver anden uge skulle der være nogen der skulle
hjælpe dem med at spille/køre brætspil. Uffe har stadig interesse i at køre holdene derude. Uffe følger
op på de faste spildatoer.
Vi skal invitere tovholderen for projektet herover til et møde for at få noget mere konkret på de faste
spildage. Uffe koordinere med hende og bestyrelsen.
Vi skal sende regning. Opgave videresendt til bo.
Gamle referater
Parbæk mangler stadig at poste et fra 7. Juni.
Billeder til hjemmesiden
Vi mangler stadig billeder på splint, jacob og kim.
Møntudlån til "Ved vejens ende"
Thorup mangler stadig at svare, det gør han snarligst.
Xenoglossia
Vi har rykket for at der skal ske noget.

Indkommen post
Generalforsamling i Bifrost – Hvem sender vi afsted
Yvonne og Daniel er valgt på ordinær generalforsamling.
Yvonne finder de sidste to deltagere. Søren parbæk, søren thorup, søren kristian, bo karlsen, morten
baagøe.
Vi kan også sende flere folk, hvis der er andre foreninger der ikke sender folk nok afsted. Parbæk har
kontakten til de andre foreninger.
Aalborg basketball klub – er det noget vi kan hjælpe med
Det er blevet irrelevant. Forslå at de kan slå det op på forum. Det gør thorup.
Overnatning i klubben
Der har været nogle gæster i TRoA som har rodet, drukket øl (hvor der ikke er betaling at finde) og
der har været overnatning. Søren kristian følger op på de manglende penge. Søren kristian hiver fat i
den overnattende.
Søren kristian smider en pengekasse op der kun kan smides penge i. Der laves en prisliste af
festudvalget.

Medlemmer
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Der er nogle medlemmer der ikke har betalt kontingent og listen kigges igennem for at se hvem vi
ved der er i klubben.
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