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TRoA - The Realm of Adventurers - 5. Februar 2013

5. Februar 2013
Fremmødt: Thorup, Parbæk, Yvonne, Kåre, Uffe
Afbud: Daniel
Ikke fremmødt: Ingen

Formalia
Ordstyrer: Thorup
Referent: Kåre

1. Opgavelisten
Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.
Ikke gjort.
Yvonne skal printe den revidere liste over rengøringsopgaver.
Er gjort.
Parbæk skal sætte den nye timemap på den nye opslagstavle.
Næsten ordnet. Der er sat kalendere for Battle, Stuen og Lokale 1 op, men der mangler instruks om
brug. Der er stykket en ny timemap sammen og sat op. Parbæk bestiller stor-format print til begge
tavler, når han har info til Kalender-tavlen klar.
Der skal skrives opdateret vejledning til brugerne.
Parbæk er tavleansvarlig og sørger for at holde tavlen i klubben opdateret for de tre specielle lokaler;
Battlelokalet, lokale 1 og 2. Folk og udvalg skal skrive til bestyrelsen for at booke dem på fast basis.
Parbæk skal have målt strømforbrug på det nye køleskab.
Aflæsning

Nyt

Gammelt

KWh........... 10,88
11,85
Tid........ 141:58:00 168:43:00 Jeg har ingen ide om hvorfor disse er forskellige, da de blev sat til
samtidig
Aktuelt 0,19 - 1,59 A 1,98 - ?? A Det nye startede mens jeg aflæste - det gjorde det gamle ikke
Aktuelt... 43 - 240 W
274 W Det nye startede mens jeg aflæste - det gjorde det gamle ikke
Max W........ 1115 W
567 W
Det er fint, vi gør ikke mere.
Parbæk undersøger mulighederne for tilskud til bevægelsessensorer (lofts lys i
lageret/rengøringsrummet) fra kommunen. Der er deadline for søgning d. 28. Februar 2013.
Havde fredag 1/2 besøg af Energirådgiver Carsten Tølbøl fra Energicenter Aalborg. Vi tog en hurtig
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gennemgang af vores lokaler, så han fik et overblik over hvordan det hang sammen. Undervejs
snakkede vi om hvad vi (TRoA) så som muligheder, Han fik også kopier af seneste El-opgørelse og
Varmeregnskabet og mit XLS ark med strømforbruget siden 2010.
De muligheder vi snakkede om var bl.a.:
- Udskiftning af vinduer - Energibesparelsen var efter hans mening minimal - Forventet indtjening:
først efter ca. 20 år. (Han kommer med noget generel beregning på det i hans mail på mandag)
- Bevægelsessensorer: Lager + Rengøringsrum var der muligheder for besparelser - primært fokus i
ansøgningen kunne være at folk glemmer at slukke , og at der kan gå lang tid inden næste person
kommer ind og ser at lyset er tændt
- Køleskabe og fryser: Han så at vi allerede havde fokus på forbruget på køleskabene i Cafeen. De
vigtigste tal på strømmåleren var kWh og MAX A (og tiden). MHT fryseren, så mente han det den med
fordel kunne skiftes ud til en A++ og at dette burde kunne tjenes hjem på et par år, men at jeg lige
skulle få målt den (igen), og så kunne vi se på det.
- Temperaturstyring i lokalerne (Noget Bo er ved at skaffe info på): Her så han muligheder, men det
kommer også an på hvor godt bygningen kunne holde på varmen.
Erfaring mht temperaturnedsættelse i skoler mm var blande. Der var nogen institutioner der sparede
penge og andre der ikke gjorde. Det havde bl.a.noget at gøre med hvor godt bygningen kunne holde
på varmen og hvor meget energi der skulle til at varme den op igen. (Vi finder først reelt ud af det når
vi har prøvet det...)
Der hvor han kunne se en besparelse var, når der var en "trope-personen" i et lokale, der nu skruer op
på 30 grader uden at skrue ned igen når han går, og der så går 3 dage før næste hold kommer ind i
lokalet og opdager at begge radiatorer køre på fuld skrue og døren til gangen har stået åben... Bo
satte også et scenarie op hvor der er nogen der har glemt at lukke et vindue og radiatoren kører, hvor
systemet kunne registrer dette og så slukke for radiatoren i det rum. (Mere info følger fra Bo når han
får noget. Carsten ville også undersøge dette for os)
Ellers mente han at vi allerede havde høstet de lavest hængene frygter mht energibesparelser
(Elsparepærer mm) og vi generelt var godt med mht Energibesparelser - i forhold til at var var lejere
og ikke ejere. Han pointerede også at der var meget ringe chance for at få ejer til at bruge penge på
energiforbedringer, for det var ikke noget der kom ejer til gavn..! (Det var hans første store forbehold,
som han bragte op kort tid efter ankomsten)
Bestyrelsen har efterfølgende modtage mail hvor der er beregninger med udskiftning af termovinduer
og opsætning af bevægelsessensor i Lagerlokalet.
Skiftning af vinduer mener Carsten IKKE er rentabelt (Beregnet tilbagebetalingstid er 75 år). Carsten
skønner at det koster 3500,- at opsætte sensor, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 19 år. (Mail
indeholder hvilke forudsætninger der er til grund for beregningerne).
Temperaturstyring af radiatorer er ikke medtaget i den sendte mail.
Planen er herefter at jeg besøger Tove Olsen, for en uformel snak om puljen i løbet af næste uge,
inden vi sender en ansøgning.
Vi vurderer hverken at vinduesskift eller bevægelsessensor i lageret er arbejdet værd.
Parbæk undersøge mulighederne for avanceret temperaturstyringssystem.
Parbæk undersøger om kommunen vil støtte op omkring bevægelsessensorerne.
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Parbæk tager teten med at kontakte Østerskov angående de sider, de skal have hentet i vores
containere igen til februar hvis vi ikke har hørt mere til den tid.
Østerskov (Morten Tellefsen) er kontaktet og har p.t. ikke mulighed for at hente sideren i Dorf, da
Østerskov (stadig) ikke har fået fat i de stidste ting til Silberting gården fra Sjælland.
Parbæk prikker til Morten/Baunshøj igen til næste ØE bestyrelsesmøde.
Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra
dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at
kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarment SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen
og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op.
Der er sendt mail ud til alle med nøgler. Der er udarbejdet ny instruks som udleveres efterhånden som
folk gennemfører genopfriskningskursus.
1) Afventer på hvem der ikke får taget deres genopfriskningskursus. Der er ingen der har afleveret
nøgler efter min mail.
2) Planlagt til Fredag den 1/2.
3) Priser kigget i gennem og der var kun 1,5 l cola og saltstænger der havde brug for forhøjelse (Se
udsendte liste)
4) Skrevet i udsendte mail - påpeges på genopfriskningskursus.
5) Forsøges løst med genopfriskningskursus.
Der er pr. 30/1 indført nye varegrupper og fastprisknapper, så det i fremtiden burde være lettere at
relatere indkøb mod salg. (Kommer ikke til at gælde jan 2013).
Stadigvæk igang, vi følger op på næste møde.
Parbæk bestiller nye førstehjælpskasser jvf. det fremsatte forslag og afbestiller de gamle.
Bestilt - ankommer medio februar. Vi skal selv smide de gamle Falck-kasser ud, da Falck ikke skal
have dem tilbage. Vi følger op på næste møde, der skal også laves en vejledning til at bestille
opfyldning.
Uffe diskuterer TRoAs rolle i yxenborg manifestet med Claus.
Det er ikke blevet gjort. Kåre tager teten.
Uffe kontakter Kåre ang. hjemmeside og evt. udvalgsmail i forbindelse med Magic.
Er lige fremsendt.
Uffe skal sørge for at Tobias tager fat i Parbæk så Parbæk kan give ham en nøgle.
Er gjort.
Uffe skal arbejde videre med værdidebat-debatten hvor 1. oplæg skal være klar til udsendelse til
GF og sendes ud til udvalgene som så kan forholde sig til udvalgenes ønsker og holdninger.
Er undervejs, vi følger op på næste møde.
Daniel tager fat i Bo for at få fat i papiret mht. den ødelagte døre og give dette til Daniel. Daniel
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tager derefter kontakt til udlejer og forsikring.
Daniel har fået lidt info vedr forsikring fra Bo, men opgaven er stadig udestående derfra.
Daniel hænger nye sedler op ved dørene ang. manglende låsning. Der hænges sedler op i
lokalerne med info om smæklås og det skrives også om det på Facebook og Forumet.
Det er gjort.
Daniel finder en pris på stænger til vores telflager.
135kr pr stang. De er så 2m lange med en diameter på 35mm.
Vi lader det ligge for nu, og ser om vi kan finde en bedre pris. De skal nok være længere end 2 m.
Daniel køber nyt elektrisk værktøj ind.
Er gjort.
Daniel ringer til glarmesteren.
Er gjort, vindue skiftet.
Thorup skal tage kontakt til udvalgene angående beretninger og forslag til budget. Vi mangler
budgetter fra festudvalget, xenoglossia, fraktion brætspil, yxenskoven og ungdomsudvalget. Får vi
ikke budgetter fra dem fastsætter bestyrelsen budgetter.
Vi mangler både budget og årsberetning fra festudvalget, xenoglossia og yxenskoven. Vi mangler
årsberetning fra Sidste Søndag. Thorup tager fat i dem.
Thorup skal tage kontakt til udvalgene og skaffe årsberetninger med deadline d. 4. februar.
Se ovenfor. Fjernes.
Kåre tager teten på at få styr på containerne med delopgaverne: - Lappe hullet (Bo kan være
behjælpelig) i nummer 1 og lufte ud. Døren er beskadiget så den ikke er ordentligt vandtæet, så
den skal ordnes. Så vidt muligt bør indholdet flyttes til en af de tørre containere. - Få sat låse på
dem der manglende (vi har de manglende låse i lokalerne men de skal kodes om). - Afgøre, hvad
vi skal gøre med "rester" af DSL'erne, deriblandt danne et mere præcist overblik over hvilke rester
der er.
Ikke gjort noget ved endnu.
Kåre skriver til Niende Stirland og Femte stirland angående teltlån. Vi mangler i øvrigt at vælge en
der kan stå for udcheck og indcheck af teltene, det kan Kåre ikke gøre da han er ansvarlig for at
afvikle Krigslive.
Er gjort. Parbæk tager ind- og udcheck, Kåre skriver til dem.
Kåre skriver til Aagaard angående fællestræning for den kejserlige hær.
Er gjort.
Kåre retter hjemmesiden til efter at Rasmus har trukket sig fra bestyrelsen.
Er gjort.
troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_21a0005e.php.html

4/6

04/11/13

TRoA - The Realm of Adventurers - 5. Februar 2013

Bo undersøger nærmere omkring mulighederne for leasingaftale i forbindelse med nyt
regnskabssoftware og pengeskab.
Er gjort, er alt for dyrt.
Hvilende opgaver
Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.
Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten.
Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljøet
(jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013.
Der skal udarbejdes et likviditetsbudget for Tornby.
Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring
husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.
Med respons fra Bifrost går Uffe videre med at udarbejde et skriftlig oplæg til retningslinier for
børneattester i klubben i slut-februar.
Eventuelt købe en Doxie i slutningen af 2013 hvis pengene er til det.

2. Indkommen post
Ingen.

3. Sekretæren
Intet.

4. Tornby Projektet
Hvad er status?
Skal vi have endnu en person knyttet til nu da Jakob ikke er aktiv længere?
Er der noget som helst vi kan/skal gøre i forhold til projektet? Vi er nødt til at forholde sig til, om der
er noget vi burde gøre.
Det ligger PT. hos ministeren.
Vi knytter Parbæk til projektet ud over Uffe - så de er begge knyttet til.

5. Forberedelse til generalforsamling
Vi skal samle materiale til første indkaldelse til GF og lægge en plan for udsendelse.
At par revisionsforslag:
- Sætte penge af til en ny rude - ca. 12.000 minus 74%.
- Skal vi sætte penge af til en doxie for at afhjælpe udvalgene:
http://www.getdoxie.com/index.html
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Ny rude skal ordnes.
Kåre tager kontakt til Steffen angående Sidste Søndags budget og forslag til ændringer.
Kåre samler indkaldelsesdokumentet.
Parbæk skal sende regnskab inden udgangen af uge 6.
Uffe skal sende værdidebat oplæg inden udgangen af uge 6.

6. Vinterlejr status
Hvordan er status med tilmeldinger til vinterlejr - særligt i forhold til budget. Jeg har bemærket der
er meget få tilmeldinger, og det ser ikke så lovende ud.
Prisen sættes til 400 DKK, men til gengæld skal man selv sørge for rengøring. Enkeltdage til 150
DKK.
Når vi ser aflysningsmulighederne sætter vi en go-nogo dato om muligt, og kigger på tilmeldte.

8. PR-strategi
Yvonnes oplæg til en PR-strategi skal fremlægges.
Flyttes til næste møde

9. Principdiskussion om belønning af hjælpere
Principdiskussion om hvordan foreningen/udvalg kan/skal belønne hjælpere.
Skal alle udvalgs hjælpere belønnes fra fælleskassen frem for udvalgsbudget, hvor der er udvalg
der ikke har "råd" til en hjælper belønning.
Vi kigger på det på et kommende møde. Kåre laver et oplæg til diskussion.

10. Udvalgstur status
Det er pt. 26 tilmeldte.
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