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8. februar 2012
Fremmødt: Søren Kristian Andersen, Søren Thorup, Søren Parbæk, Kåre M Kjær, Yvonne Hagbard
og Bo Karlsen
Afbud: Uffe, Jacob
Ikke fremmødt: Charlotte

Formalia
Ordstyrer: Yvonne
Referent: Søren Kristian

Orientering
Kim har trukket sig fra bestyrelsen af personlige årsager.

Opgavelisten
Kåre skriver på forum og hjemmeside om foreningens dag og sørger for tilmeldinger til samme.
Det er i gjort
Yvonne tager ansvaret for at arrangere et møde for at snakke om mulighederne for at lave et stort
rollespilsprojekt.
Mødet bliver afholdt engang i uge 7
Thorup og Yvonne har ansvaret for at arrangere udvalgsturen inkl. reklamere for den (den bør i
kalenderen, på hjemmesiden, ud per mail osv. hurtigst muligst).
Hytten er bestilt, folk som skal med er inviteret og mere info følger i uge 7.
Yvonne skal videresende mail ang. TRoA Øst til Uffe, Uffe har ikke modtaget den endnu.
Er gjort
Yvonne følger op på underligt brev fra kommunen angående udsættelse af en bevilling vi ikke
aner hvad dækker over.
Bo finder det pågældende brev og giver det til Yvonne så det kan blive løst.
Yvonne tager ansvaret for Rollespillets dag. Vi skal hurtigst muligst melde tilbage at vi gerne vil
være med og vi skal finde et navn på en frontmand inden d. 20. januar.
Yvonne har spurgt rundt, og Emil Thorgren Thomsen har ja til opgaven. Emils kontakt info er sendt
videre til Jost.
Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre
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rejser med arbejde. Vi afventer endeligt resultat.
Bo har snakket med folkene bag projektet og der er kommet et resultat ud af det, men det er ikke
godt nok til at klubben rigtig kan bruge det til noget.
Bo indkøber hardware; 2 stationære og en udvalgsbærbar - udvalgsbærbar mangler stadig at blive
indkøbt.
Stationære computere er købt, det mangler en times arbejde med softwaren. Bo køber bærbar.
Bo skal indsamle underskrifter for børneattester - hvad er status?
Ikke kommet videre siden sidst.
Søren Kristian vil gå i gang med at ordne ting i lokalerne; der er sat to datoer; arbejdsdage lørdag
d. 4. og lørdag d.10-11 marts. Søren Kristian skal offentliggøre datoer.
Arbejdsdagen lørdag den 4 februar forløb rigtigt, vi fik ordnet mange opgaver. Søren Kristian bør
orientere om det på diverse kanaler.
Søren Kristian sørger for at få fulgt op på kontrakten med AHF så vi får den underskrevet den
kommende weekend.
Er gjort.
Uffe skal tage kontakt til TRoA Øst folkene.
Status ukendt da Uffe deltog i mødet og ikke havde meldt noget ind inden da.
Uffe tager kontakt til Steffen og snakker med ham.
Status ukendt da Uffe deltog i mødet og ikke havde meldt noget ind inden da.
Parbæk tager ansvaret for det for at booke underviser til førstehjælpskurus og lægge endelige
datoer og indkalde folk.
Søren er ikke kommet videre med opgaven, den sendes videre til Yvonne.
Parbæk orienterer Yxenskoven kampagnen om at døgnscenarierne er godkendt.
Er gjort.
Parbæk snakker med Yxenskoven om at finde en dato hvor vi kan inviterer dem til TRoA og
snakke noget omkring samarbejde og hvordan tingene skal glide.
Yvonne og Parbæk snakker med dem under udvalgsturen.
Jacob har ansvaret for at kontakte udvalgene med henblik på at modtage budgetter og
årsberetninger. De skal være bestyrelsen i hænde senest d. 31. januar og vi bør rykke alle dem der
ikke har afleveret d. 24. januar.
Xenoglossia, Cafe udvalget, tabletop udvalget mangler at aflevere årsberetninger. Tabletop udvalget,
ungdoms udvalget, xenoglossia mangler budget.
I forhold til regionsrådet tager vi ansvarsfordeling op igen når der har været
repræsentantskabsmøde i Bifrost.
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Søren Parbæk er blevet Bifrosts regionsansvarlig. Der er ikke flere optager i TRoA regi i relation til
det.

Indkommen post
Foreningernes Dag
Skal vi gøre noget i forhold til Triologi eller PITSTOP? Eller nogle af de andre ting fra
foreningernes dag.
Vi syntes PITSTOP lyder spændende, og vi vil gerne går videre med det efter generalforsamlingen
Infomøde tirsdag den 14. februar kl. 17-20 i Kulturbroen, Nørresundby:
Projekt Frivillig - et godt tilbud til nordjyske foreninger.
Kunne I tænke jer at få flere unge frivillige i jeres forening? Kan I tilbyde spændende frivilligt
arbejde til unge?
Yvonne deltager måske i mødet
Yxengaard hjemmeside
Kåre beskrev kort om Yxengaard oprettelsen af en hjemmeside til at beskrive projektet for
offentligheden og som dokumentation for projektet i dets helhed.
Er det noget TRoA vil være en del af?
Der bliver ikke lavet en separat hjemmeside til yxengaard-tårnby rollespilsby, den kommer ind under
TRoAs hjemmeside. Kåre orienterer Claus.
Playground magazine
Et års abonnement koster 350 DKK. Er det noget vi skal gøre noget ved?
Vi har vedtaget at vi vil tegne abonnement. Bo sørger for at få tegnet abonnement.
Indkøb af bærbar computer
Bo har sendt nogle tilbud, og vi skal have truffet en beslutning.
Vi køber den dyre Lenovo med forsikring og hele svineriet og så burde vi have en vanvittigt god
computer mindst 3 år fremover hvis ikke mere.
Fotografen, Simon Andersen, har spurgt om vi vil betale en flikker konto for ham, da han har rigtigt
mange TRoA billeder på sin egen private konto. Han vil gerne oprettet en konto specifikt til TRoA
billeder.
TRoA har en IT-politik om at holde så meget som muligt på TRoAs egne sider, om muligt. Kåre tager
kontakt til Simon, da vi vil høre ham om han ikke vil bruge TRoAs eget galleri. Hvis ikke må vi se på
alternativer.
I samme forbindelse tager Kåre ansvaret for at få galleriet i køreklar stand igen hurtigst muligt.
Vi har fået brevpost fra Frederikshavn rollespilsforening. De har spurgt om vi har lyst til at deltage i
et arrangement i Pinsen. Det bliver afholdt på Knivholt ved Frederikshavn.
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Dette arrangement ligger over i sidste søndags døgnsenarie, så vi vil ikke gøre så meget ud af det,
da sidste søndag gerne vil have så megen frivillig hjælp så muligt. Yvonne tager kontakt til
Frederikshavn Rollespil og siger tak for invitationen.

3. Generalforsamling
Der blev udarbejdet materiale til indkaldelse til Generalforsamling.
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