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6. December 2011
Fremmødt: Yvonne, Parbæk, Jacob, Uffe, Charlotte, Kåre
Afbud: Søren Kristian
Ikke fremmødt: Thorup, Kim
Øvrige: Dan og Kasper (multimediedesign-studerende) Morten Ubbesen (kommunen), Claus
Gajhede

Formalia
Valg af ordstyrer: Yvonne
Valg af referent: Kåre

Multimedia-projekt
Præsentation af projektet fra Dan og Kasper side. Lokalereservation til hjemmeside og en android
app til samme. Plakater med et spil.
Vi vil nok have et færdigt projekt engang slut januar. Siden det er et studieprojekt er det naturligvis
langt fra sikkert at vi får noget brugbart, det vil tiden vise.

Morten Ubbesen
Snak om at lave et mega-rollespils-arrangement i Aalborg kommune. Morten var meget hooked på at
sætte noget sådan i gang - i international skala, med hundrede (eller tusinder) af deltagere og
professionel organisation bag. Han havde endnu ikke fundet nogle i kommunen, der ikke syntes det
lød interessant.
Vi lovede at vende tilbage efter vi har haft et møde mere internt for at se hvad vi kunne lave, og om vi
har lyst til noget.
Yvonne har ansvaret for at arrangere et møde i den retning.

Yxenborg projekt - opfølgning
LAG-midlerne har givet os 300.000 DKK. Kommunen smider "tilsvarende" beløb. Derefter søger vi
friluftsrådet. Det begynder at se lovende ud i forhold til at kunne skaffe pengene til hele Yxenskov
projektet.

Lindholm høje projektet
Det går godt, museumsdirektøren er begejstret.

AHF og TRoA
Vi har fået regnskab og penge fra AHF spillegange som vi har ageret sikkerhed på. Endnu ingen
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respons på aftale, det skal vi have rykket for.
Jacob tager teten for at rykke på aftalen.

Gratis software
Vi har fået godkendelse på at kunne søge gratis software fra Microsoft. Kåre søger software, og hvis
vi rent faktisk får gratis licenser, så fortæller vi andre foreninger om hvad vi har gjort så de kan gøre
os kunsten efter.
Bo køber hardware; 2 stationære og 1 udvalgsbærbar.

Børneattester
Jacob har indleveret alt det han havde fra udvalgene. Der er udvalgt hvilke udvalg det har relevans til.
Bo tager teten på at indsamle underskrifter mm.

Udvalgstur
10.-12. Februar bliver datoen. Thorup og Yvonne har ansvaret for at arrangere turen. Det er planen, at
noget af lørdag skal bruges på noget fælles workshop om værdigrundlag.

Portopartner
Gennem dem kan vi sende breve billigere ud når vi sender større mængder breve ud.
Det lyder til at vi sparer en del penge hvis vi gør det. Vi skal huske at bruge det næste gang vi skal
sende ud f.eks. til generalforsamling.

Bifrost generalforsamling
Kort opsamling; Der var 5 afsted, det var godt. Oplægget om værdigrundlag kigger vi på til
udvalgsturen. Der kommer også noget om regionsråd som skal stiftes.
Lige nu er der ingen der har ansvar for opgaver i relation til regionsråd.

Opgaver til lokale ansvarlig
Vi har en masse udestående opgaver i lokalerne.
Vi laver en liste i det offentlige forum hvor folk kan skrive nogle af de ting på der skal laves. Søren
kristian har lovet at tage fat på den til Januar, hvor han har mere tid.

Pære til projektor
Pæren i den gamle projektor er næsten død. Vi har indkøbt en ny og bedre projektor til
fælleslokalet.
Vi køber ikke en ny pære til den gamle, det kan ikke svare sig. Vi har en projektor i klubben, og vi
behøver strengt taget ikke 2. Den gamle må du så længe den gør, det er for dyrt at have to
projektorer.

Førstehjælpkursus
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Vi lægger følgende datoer:

5. Februar
28. Januar
3. Marts

Parbæk tager kontakt til trygfonden og hører om udsættelse. Det skal gøres hurtigst muligt!!

B-lønninger
Vi skal være opmærksom på at det koster et par hundrede kroner hver gang vi skal udbetale
lønninger til nogen, også b-løn.
Det skal vi være opmærksom på hvis vi en anden gang skal betale folk for noget. Når vi laver noget
for foreninger eller folk hvor der er nogen der skal lønnes, så vil vi så vidt muligt have "kunden" selv til
at sørge for aflønning, alternativt skal vi lægge en ekstraudgift på for administration af lønudbetaling.
Parbæk kigger nærmere på hvad den præcise udgift er.

TRoA Øst
Uffe skal tage kontakt til dem og høre om der sker mere. Yvonne videresender den mail hun har fået.

TRoA-con
En lille update, vi har pr. ting ude og tilmelding oppe pt. har vi 2 tilmeldte. Næste skridt er og finde
gm'er få aftale med Dragons Lair og Enigma i hus omkring magic og stand. Yderligere skal vi få fat
i flere deltagere.

Regnskab
Vi ser ud til at lave et solidt overskud i år. Vi skal nok overveje at lave fornuftig henlæggelser, der er
masser af projekter det giver mening at lave henlæggelser til.

Sidste søndag
Vil gerne bruge 15.000 på monsterdragter, det er godkendt.
De vil gerne have lov at lave en workshop d. 20. - 22. Januar hvor de bruge hele klubben pånær
lokaler til faste rollespilshold. Det er også godkendt. Kåre orienterer om begge dele.
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