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TRoA - The Realm of Adventurers - 6. April 2011

6. April 2011
Fremmødt: Jakob, Thorup, SK, Uffe, Morten og Parbæk
Afbud: Martin, Kåre

Formalia
Valg af ordstyrer: Uffe
Valg af referent: Parbæk

Opfølgning
Køkken: Intet nyt.
Cafeen: Der er ikke nogen der p.t. har tid og overskud til at male cafeen, men hvis der er nogen der
har tid og lyst, er der penge til at male cafeen.

Indkommen post
Uffe gjorde opmærksom på vores standard svar på henvendelser om "Vil I arrangere rollespil for os"
der ligger under procedure på forum

Planlægning af fremtidige møder
Vi holder fast på tirsdag som mødedag. Vi vælger den første tirsdag i måneden til og med december.
Vi holder bestyrelsesmøde på følgende datoer kl. 1900:
3. Maj
7. Juni
5. Juli (Konstituerende møde + Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2012.)
2. august
6. september
4. oktober
1. november
6. december

Fastaval bazar
Opfølgning: Jakob spørger baren om de vil sætte stand op og tage ned.
Der sendes et banner, ca 50 brochure af hver af TRoA, Sidste Søndag, Forældrebrochuren med. Evt.
medtages nogle Xenoglossia til udstillingen. Transport af ting til boden koordineres med Jakob

Spøgelsesmedlemskab med Den Glemte Legion
Bestyrelsen har lagt det ud til vores to udvalg om de vil deltage i dette projekt. Sidste Søndag vil
gerne være med i ordningen. Yxenskoven afventer.
troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_c9fc92ee.php.html
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Winkas Kursus d. 13-04-2011
Medlemskartotekskursus
Tidspunkt: Onsdag, d. 13. april 2011, kl. 17.00-21.30
Hold styr på dine medlemmer, samt få et overblik over medlemmerne.
Formålet med dette kursus er at få en dybere forståelse af procedurerne i forbindelse med at
oprette/rette/vedligeholde medlemskartoteket. Vi arbejder med at oprette alle felter i kartoteket,
samt at tilpasse felterne i kartoteket efter behov. Når medlemskartoteket er på plads, tager vi fat på
at søge i databasen, samt at oprette faste søgemetoder (udsnit). På kurset er der plads til 8
deltagere og det er først til mølle princippet som gælder.
Bo, Parbæk og Uffe vil gerne med.
Husk at søge refusion fra kommunen efter kurset er gennemført.

ForeningsEl
Skal vi tilmelde TRoA til ForeningsEl ? Ja - hvis muligt..!
Morten går videre med dette og ser om vi kan komme med på ordningen, så vi får 2 øre pr kWh. Han
undersøger også BKI kaffe og OK-benzin om har lignende ordninger vi kan komme med på.

Eventuelt
Der var lidt løs snak om ejendomskøb ud fra at Uffe havde modtaget en bog "Erhvervslejemål"
sammen med en oversigt over udlejningspriser i Aalborg City.

troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_c9fc92ee.php.html

2/2

