The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 8. juni kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Daniel, Brassøe, Baagøe, Kathrine, Kia, Kåre
Øvrige fremmødte: Ikke muligt grundet corona

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Christian
Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Brassøe skriver til udvalgene at vi gerne
vil have dem til at lave aktiviteter på
Østerskov – tager dialog med Daniel

Ikke gjort.

Brassøe

Brassøe organiserer noget omkring
greeters i TRoA – konstituering efter
mødet i januar.

Ikke gjort.

Brassøe

Brassøe henter ting i vinterlejr hytten.

Ikke gjort.

Brassøe

Kåre laver kort beskrivelse i ORAM
omkring eventkoordinator og opdaterer
hjemmesiden og skriver Kathrine på
rollen.

Done

Kåre

Kåre offentliggør roselisten på
hjemmesiden.

Done

Kåre

Kåre laver oplæg til corona-åbning og får
det delt.

Done

Kåre

Hurtigst muligt

Kåre effektuerer, at vi flytter mødet til en
uge tidligere.

Done

Kåre

Hurtigst muligt

Kathrine og Daniel laver en plan for
indretning af lokale 2 til spillelokale.

Vi udskyder til mødet i
August.

Kathrine

Juni
bestyrelsesmøde

Kathrine leder efter frivillige til
afspritning / rengøring.

Tager det under
genåbningspunktet.

Kathrine

Hurtigst muligt

Kathrine laver lister over hvilke
rengøringsopgaver der skal udføres
dagligt.

Tager det under
genåbningspunktet.

Kathrine

Hurtigst muligt

Efter corona
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Baagøe snakker med Bo omkring at
sikre, at projektoren bruges korrekt og
der er information om dens anvendelse.
Bo mener det virker, så Baagøe
undersøger nærmere – den skal måske
rengøres.

Ikke gjort.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe opdaterer timemap’en således at
lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver
tillige på facebook når det er gjort så
medlemmerne er informeret.

Mangler at blive printet.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe sørger for at sende kasser med
”Den magiske skole” indhold til Bifrost.

Det er lidt besværligt at sende
pakken, men er undervejs.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe sørger for indkøb til værkstedet
jf. beslutninger truffet på GF.

Ikke gjort.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe sørger for indkøb af nye barstole.

Ikke gjort.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe snakker med en håndværker
omkring at få fjernet radiatoren på
lageret på 1. sal.

Afventer svar fra håndværker.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe får fjernet gamle stole fra lokale
2.

Ikke gjort.

Baagøe

Før coronagenåbning

Baagøe får indkøbt 300 poser af de rette
kugler til Airsoft.

Modtaget. Vi mangler stadig
en faktura.

Baagøe

Ultimo Maj

Baagøe skal lave et oplæg til hvad vi kan
gøre med sikkerhed i værkstedet.

Baagøe har vendt det med
Morten og de kommer med et
oplæg til næste møde.

Baagøe

Juni-mødet

Baagøe mener de skal bruge
10 borde til ca. 250 kroner
stykket. Med de løse ting
derudover er det måske 3.000
kroner ekstra i
engangsomkostninger og så
lidt ekstra omkostninger per
spillegang.

Baagøe

Baagøe tager fat i Morten Meyer og
kommer med et oplæg til hvordan vi kan
gribe det an.
Baagøe laver oplæg til hvad vi skal
anskaffe for at Airsoft kan køres i
coronatiden.

Det er godkendt.
Baagøe undersøger priser på det
rengøringsfirma han har kontakt til.

Tager det under
genåbningspunktet.

Baagøe

Hurtigst muligt

Daniel tager en dialog med Techcollege
for at høre dem, om de kan hjælpe med

Intet nyt.

Daniel

Før coronagenåbning
2

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk
Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Daniel laver et oplæg til, hvad der skal
være i en lokalemanual.

Daniel har lavet et oplæg som
han sender rundt som vi kan
kommentere på.

Daniel

Daniel undersøger priser på Happy
Helper.

Intet svar. Vi kan ikke
forvente at høre en masse
derfra.

Daniel

Hurtigst muligt

Christian snakker med kommunen
omkring skillevægge til 2. salen.

Vi vender det i
kommunepunktet.

Christian

Efter corona

Christian tager dialogen med diverse
sommerlejrarrangører.

Done

Christian

Hurtigst muligt

Kia snakker med kioskudvalget med
henblik på deres anskaffelser af inventar
som blev bevilliget på GF.

Done

Kia

Afventer at der bliver tid til
det.

Kia

at reparere vores
møntslåningsredskaber.

Vi afventer at kioskudvalget beslutter
præcist hvad de vil.
Kia snakker med Bo om hvorvidt vi kan
lave en opgørelse af alle der har været
medlem i mindst 3 måneder på
overskuelig vis af hensyn til
aktivitetstilskud.

HVILENDE OPGAVER
Hvilende opgaver er opgaver, der ikke pt. har nogen ansvarlig og dermed ikke forventes løst i nogen nær
fremtid. Alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne til at påtage sig de hvilende opgaver.
Opgave
Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere
attraktivt, at være medlem.
Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.

3. INDKOMMEN POST
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig
Intet at notere.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren
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Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB
De er klar til at sende kontingentopkrævning for 2. halvår ud. De er undervejs med at lave regnskab.
Vi har haft en flok nye medlemmer der ikke har betalt kontingent endnu. Herunder også folk der har meldt
sig ind under corona-lockdown. Dem der har meldt sig ind under corona slipper for at betale kontingent i 1.
halvår.
Vi sætter et cap på 50 dollars på vores patreon.

5. PROJEKTOVERBLIK
Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.

REKRUTTERINGSINDSATS
Ansvarlig: Martin
Intet nyt at berette.

SOMMERSCENARIE 2021
Ansvarlig: Kia
Intet nyt at berette.

WATCH THE SKIES
Ansvarlig: Christian
Christian prikker til Emil om en måned eller to.

VINTERLEJR
Ansvarlig: Baagøe
Regnskab stadig ikke afsluttet.

UDVALGSTUR
Ansvarlig: Baagøe
Regnskab stadig ikke afsluttet.

KRO-SCENARIE
Ansvarlig: Kathrine
Der er ikke sket en helt masse. Kathrine har måske en revideret udgave af budgettet.

6. ROS OG GODE HISTORIER
Ansvarlig: Alle
Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi
kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.
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Der er ikke noget nyt at takke folk for.

7. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
Vi kan godt få 2. salen hvor vi kan stille op som vi vil. Vi skal bare rydde væk når der er nogle få gange hvor
det skal bruges til noget andet.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Intet at notere.

8. GENÅBNING
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi skal have genbesøgt genåbning som pt. er planlagt til d. 15. juni. Det er særligt følgende punkter vi skal
forholde os til:
-

Hvilke retningslinier skal vi åbne under? Den ny ramme på 50 i en forsamling samt anderledes m2
krav gør, at vi kan vælge en anden strategi der minder ret meget om vores tidligere hverdag.

-

Er vi afklaret hvad vi skal omkring rengøring – har vi styr på dette punkt?

-

Er vi stadig begrænset af ”tankesport” eller er det irrelevant? Har vi nye retningslinier fra Aalborg
kommune?

-

Skal vi stadig leje 2. salen?

ANBEFALING
At vi bliver enige om hvilke ændringer vi skal lave i de retningslinier vi har lagt frem hidtil – og hvornår vi
skal åbne.

DISKUSSION
Vi forventer at der åbnes op for tankesport.

BESLUTNING
Da retningslinierne har ændret sig og ændrer sig, ændrer vi også hvordan adgang gives til klubben. Således
bliver de fremadrettet:
•

Vi sætter en grænse på 50 deltagere per etage og betragter hver etage som sin egen aktivitet.

•

Alle skal instrueres i rengøringsretningslinier og opførsel i foreningen, særligt omkring afstand.

•

Af hensyn til afstanden mellem folk sættes der begrænsning i antallet af folk der må være i
rollespilslokalerne. Denne begrænsning er sat af hensyn til 1 meter mellem siddende personer.
o

Lokale 1: 6 personer

o

Lokale 6: 5 personer

o

Lokale 7: 5 personer

o

Lokale 3: 7 personer
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o

Lokale 5: 7 personer

o

Lokale 8: 7 personer

o

Lokale 2: 10 personer

•

Lokalereservationerne i timemap’en fastholdes op mod det deltagerantal der er angivet i lokalelisten.
Bordrollespilsholdene er således automatisk godkendt til at spille på den dag, hvor de har et hold.

•

Man må kun være i lokalerne fra klokken 17-01 hver dag – både hverdage, weekender og helligdage.

•

For at kunne bruge battle, værksted, 2. sal eller et bordrollespilshold i weekenden og fredag skal man
afholde et arrangement. Det skal man ansøge om til corono@troa.dk med kontaktoplysninger på en
ansvarlig, beskrivelse af arrangement og cirka antal deltagere senest 3 dage inden arrangementets
afholdelse og så har man ansvar for rengøring og overholdelse af retningslinier.

•

Man må kun være i lokalerne hvis man skal deltage i et arrangement der er godkendt eller deltager i
et bordrollespilshold.

•

Folk der kommer i lokalerne uden at deltage i et arrangement eller et hold får en måneds karantæne
– med forbehold for korte ærinder som at hente/levere en enkelt ting eller lignende.

•

Bordrollespilshold og arrangementer der ikke overholder kravet om rengøring eller retningslinier om
afstand gives en måneds karantæne.

•

Figurspil spilles på 2. salen og tabletopholdet står for at organisere det.

•

Der laves stikprøvekontrol af reglerne overholdes.

•

Køkken og kiosk lukkes.

•

Gæster må deltage som normalt.

Kåre renskriver retningslinier og sørger for at de bliver gjort tilgængelig til foreningens medlemmer.
I forhold til rengøring besluttes følgende:
•

Der er frivillige folk der sørger for rengøring af fællesarealerne ca. 4 dage om ugen.

•

Kommunen tager 2 dage om ugen (mandag og torsdag).

•

Såfremt der er yderligere dage vi har behov for rengøring betaler vi os for det.

•

Kathrine står for koordinering af rengørings folk og henvendelse fra nye frivillige.

Kathrine opdaterer rengøringsretningslinier og hænger relevante sedler op i lokalerne. Herunder også
corona-sedler.
Kathrine koordinerer med dem, der skal sørge for rengøring af fællesområderne.
Kathrine laver en rengøringsstation på bordet i entreen.
Baagøe blokerer adgangen til køkkenet.
Baagøe sørger for at bordrollespilslokalerne er sat op med de rette borde.

9. FAST LUKKET PUNKT
Ansvarlig: Ordstyrer

BESKRIVELSE
Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum
hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der
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kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle,
at der er et lukket punkt der skal vendes.
Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.
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