The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 8. oktober kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia, Kåre, Christine, Erik, Baagøe, Christian
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christoffer
Øvrige fremmødte: Astrid, Anders, Jens, Pernille

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Nadia
Referent: Kåre

2. FILMSCENARIET
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi er en gruppe der gerne vil lave et scenarie i TRoA regi, og vi fremsender hermed budget og beskrivelse af
scenariet.
Beskrivelse af scenariet: Vi vil gerne holde et scenarie for 30 deltagere der skal handle om en filmproduktion.
Deltagerne skal spille skuespillere, instruktør, assistenter osv, der er i færd med at indspille en pilotepisode
til en rom-com sitcom. Karaktererne vil være skrevet på forhånd med tilhørende relationer. Vi vil også skrive
plottet på filmen de skal indspille. Det er planen at der skal filmes på 2-3 forskellige lokationer. Setting for
både spillet og filmen vil være nutid.
Planen er at der vil blive brugt rigtige kameraer til at filme. Derudover vil vi også filme selve scenariet for at
lave en “behind the scenes” dokumentar. Filmudstyr vil vi låne fra Christians uddannelse.
Det linkede budget er foreløbigt og et revideret budget sendes muligvis i november, da flere punkter
afhænger af lokationer. Budgettet er konservativt, hvilket betyder at flere punkter er estimeret højere end
reelt forventet.
Resurser vi skal bruge fra TRoA:
-

Overnatning for 30 mennesker i lokalerne fra fredag den 22 marts til søndag den 24 marts.

-

Hjælp til hjemmeside fra IT udvalget.

-

Plads til at holde workshop for 30 mennesker om aftenen fredag den 22. marts (evt låner vi 2. salen).
Plads til at bespise 30 mennesker med morgenmad lørdag den 23. marts. Plads til at holde debriefing
og aftensmad og efterspilshygge for 30 mennesker lørdag aften den 23. marts. Plads til at bespise 30
mennesker med brunch søndag den 24. marts.

-

Konto i TRoA regi til indtægter og udgifter.

Dato: Fredag den 22 marts kl 20 til søndag den 24 marts kl 12.

ANBEFALING
At vi diskuterer oplægget, stiller indgående spørgsmål og forholder os til, om vi kan godkende
arrangementet.
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DISKUSSION
Der er budgetteret med 5.000 i tilskud fra Bifrost. Hvis der ikke kommer tilskud så hæves deltagergebyret.
Der skal være 30 eller meget tæt på – ellers aflyses der. Skæringsdato engang i januar.
Der kommer måske et revideret budget i November.

BESLUTNING
Bestyrelsen godkender arrangementet og foreslår, at man finder 1000 kroner til at booke 2. salen så det kan
bruges til overnatning. Alternativt må de forsøge at få overnatning til at fungere i de eksisterende lokaler.
Erik er kontaktansvarlig fra bestyrelsens side.

3. DEN MAGISKE SKOLE
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi har i udvalget for nordens nætter (Jens, Anders og Pernille) deltaget i arrangør kursus hos orkerne
kommer i foråret.
Vi har i den forbindelse sagt ja til at afholde et arrangement kaldet den magiske skole, planen var oprindeligt
at afholde dette i slutning af August, dog kom der andre planer i vejen.
Vi står derfor nu og vil gerne have hjælp til at få fuldført dette projekt.
Konkret vil vi gerne have hjælp til følgende:
•

Lokaler

•

Promovering

•

Props

Herunder sendes en synopsis af scenariet, det nævnes her at vi fra Rollespilsfabrikken har en kasse med
diverse props, samt regler og plot som er skrevet på forhånd, vi regner dog med at tage vores eget twist på
dette.
På den magiske skole har der i årevis været 4 huse, der har haft venlige konkurrence om at få skolens
pokal, selvom det mest er symbolsk har et hus dog domineret denne konkurrence i årevis.
Dog er situationen nu vendt da en elev der mildt sagt har været en bølle har haft en voldsom udsmidning.
Dette har gjort at det førende hus har tabt mange point, så mange at det point at det nu er lykkedes de 3
andre huse at indhente og endda se ud til at kunne vinde for første gang i laaaaaaaang tid. Dette har
efterladt lidt af et socialt kaos hvori de normalt ikke konkurrence præget huse er begyndt at komme ud og
vise sig frem, baggrundsfolkene i det vindende hus er nu under pres af stjerneleverne der desperate holder
fast i deres position.
Spillet foregår inden højtidsferie.
Dagen starter med timer i diverse magiske fag, men magien og dramaet forsætter også udenfor
klasselokalet hvor de unge magiker finder deres plads i det sociale hierarki der er skolelivet.
Vi har planer om at rette spillet mod elever fra østerskov og andre rollespillere i den aldersklasse.

ANBEFALING
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Vi forholder os til oplægget efter snak med arrangørerne og finder ud af, hvordan vi kan hjælpe dem i gang.

DISKUSSION
På mødet blev det fremført et budget på ca. 100 kroner per person (50 kroner for TRoA-medlemmer). Det
bliver nok engang næste år.
Nadia har allerede kasserne med ”Den Magiske Skole” dimserne.
Orkerne kommer bidrager normalvis økonomisk til projektet.

BESLUTNING
Bestyrelsen vil gerne bakke op omkring projektet og vil gerne se et budget og et forslag til et tidspunkt. Vi kan
godt godkende det per mail hvis alt ellers er fint.
Christian er kontaktperson på projektet.

4. NORDENS NÆTTER 2019
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Kære Bestyrelse
Vi arrangører fra Nordens Nætter, Anders, Jens og Pernille, skriver til jer da vi ønsker at have en dialog om
fremtiden for Nordens Nætter, blandt andet flere spilgange i 2019. Derfor vil vi gerne høre om det er muligt
for at deltage i bestyrelsesmøde d. 8. oktober, hvor vi kan præsentere de tanker og ambitioner vi har om
Nordens Nætter.
Som forberedelse til dette vil vi desuden have et møde med spillerne, hvorfra vi vil diskutere det første års
spilgang, og gøre dem opmærksomme på hvad der skal til for at vi muligvis kan forøge antallet af spilgange
fra 2019.
Vores tanker ligger på at udvikle Nordens Nætter mod at være primært spillerdrevent ved, at forøge antal
spilgange til mere end hver anden måned. En del spillere har givet udtryk for at spillerantallet kunne være
højere og oplevelsen være bedrer, hvis det ikke var fordi der kun blev spillet de få gange om året. Nordens
Nætter har fået et positivt image, men lider desværre under at der ikke er spilgang hver måned.
Ved at forøge spilgange vil vi højst sandsynligt få et højere spillerantal, hvorledes der også vil sket et ryk i
spildynamik, som ses til andre vampire scenarier der er i Danmark. Vi ønsker at kunne give det samme tilbud
her i Nordjylland, et vampire scenarie der er primært spillerdrevent. Selvom scenariet vil blive primært
spillerdrevent, ligger der stadig en del forberedelse og vedligeholdelse hos os spil-ledere.
Vi ved at der er flere ting, som skal gå op for at dette kan lade sig gøre. 1) Hvor kan vi holde flere spilgange?
Vores tanke var at låne den øverste etage over Troa. Måske låne dem hver anden måned, og så TRoAs lokaler
de andre måneder? Det er noget I i bestyrelsen kan vurdere bedst, da kalenderen selvfølgelig skal kunne gå
op med de andre arrangementer.
2) For at kunne forøge spilgange er vi nødt til at finde en fjerde spil-leder. 2 ud af 3 af os er i gang med
studier, og andre aktiviteter, som allerede tager en del tid ud over Nordens Nætter. Ved at have en fjerde spilleder vil vi kunne aflaste hinanden, skulle det ske en eller flere af os ikke kan finde tiden til at deltage i en
spilgang.
Begge disse punkter skal være opfyldt før vi kan udvikle videre på Nordens Nætter.
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M.v.h. Anders, Jens og Pernille

ANBEFALING
Vi forholder os til oplægget efter snak med arrangørerne og finder ud af, hvordan vi kan hjælpe dem i gang.

DISKUSSION
Følingen fra den meningsmåling vi lavede på facebook var, at vi måske godt kunne sætte spilkadencen op.

BESLUTNING
Det er godkendt med forudsætningen af, at der er en fjerde arrangør.
Nadia skriver rundt til udvalgene med ønsker til faste datoer til næste år. Det er særligt med fokus på Magic,
Nordens Nætter, Brætspil, X-Wing og Fester. Ultimo November vil vi gerne have ønsker hvorefter vi
planlægger dem ind i næste år og får afklaret eventuelle konflikter.

5. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Baagøe laver en plan for ønsker til større
indkøb af værktøj så vi kan afsætte midlerne
og stå klar, når der kommer et godt tilbud.
Dette involvere at undersøge de forhold, vi
kan have eventuelle store maskiner under
ifht. sikkerhed og arbejdsmiljø.

Intet gjort.

Baagøe

2018

Baagøe laver et oplæg til et lokale- og
værkstedsudvalg herunder hvordan det skal
fungere i praksis, hvilket ansvar det skal have
mm.

Intet gjort.

Baagøe

2018

Udbred vidensdelingsfacebookgruppe.

Vi laver løbende vidensdeling.

Baagøe

Baagøe sørger for, at der males og rengøres i
lokale 2 og at der ryddes op i lokalet generelt
– sandsynligvis i form af en arbejdsdag.

Der skal sættes en dag i januar.

Baagøe

2018

Baagøe finder ud af hvilke grå kasser vi
mangler i lageret, finder en samlet pris og
sender den til godkendelse i bestyrelsen.

Intet gjort

Baagøe

Inden
november
mødet

Baagøe laver en tegning af hvordan
måtteholderen skal udarbejdes.

Den er lavet og bliver sendt i
aften.

Baagøe

Hurtigst
muligt

Nadia orienterer om forslagsboksens
anvendelse.

Ikke gjort endnu.

Nadia

Nadia sørger for, at der sættes en evaluering i
gang af Aktiv Sommer jf. referatet fra mødet
d. 27. August 2018.

Done

Nadia

Nadia tager kontakt til udvalgene for at få en

Done

Nadia

Oktober
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Opgave

Status

Ansvarlig

opdateret udvalgsstatus.
Erik sætter et indledende møde op ang.
visionsarbejdet.

Deadline
mødet

Hende der skulle hjælpe os har
desværre ikke tid længere.

Erik

Oktober
mødet

Vi tager et punkt på næste møde
angående hvad vi vil bruge
Nikolai Elmer til.
Erik kigger på at arrangere noget
fællesspisning til bestyrelsesmøderne med
turnusordning til næste gang

Det kommer nok ikke til at ske i
dette bestyrelsesår, så vi lukker
punktet.

Erik

Kåre tager fat i Tabletopudvalget ang. at få
eksekveret på den beslutning der blev
vedtaget på GF ang. måtteholder.

Done

Kåre

Hurtigst
muligt

Kåre laver en indmeldelsesformular på
Jotform.

Undervejs

Kåre

Ultimo
november

Kåre taget fat i Bo ang. hvad status er på folie
i kiosken.

Løst per mail.

Kåre

Vi har aftalt med Bo at vi sætter
følgende op:
-

Folie i entre-vinduet hvor
der er skabe på den
øverste del.

-

Folie på fuld højde på
lager og kiosk (dog ikke
særlig solfilm)

-

Skilte på WC’er på 1. sal

Samlet pris er stadig under det på
GF vedtagne
Kåre deler roselisten med resten af
foreningen.

Done

Kåre

Kåre orienterer om, at vi fortsætter med
gæste-ordningen og det nu ikke længere, er
en prøveordning.

Done

Kåre

Kåre laver et oplæg til generalforsamling om
at reducere prøveperioden – se referat fra
mødet d. 10.09.18 for nærmere
argumentation for dette.

Gøres først i det nye år.

Kåre

GF2019

Christian tager fat i en tømrer, der kan lave
måtteholderen og får et tilbud, når Baagøe
har lavet tegningerne

Afventer tegningerne fra Baagøe.

Christian

Hurtigst
muligt

Christian arbejder videre med at få fornyet
toilettet i samarbejde med kommunen.

Intet sket endnu. Vi afventer
kommunen.

Christian
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Opgave

Status

Ansvarlig

Bo får repareret telte og opgaven er
undervejs men forventes afsluttet når vi får
de sidste dele.

Venter stadig.

Bo

Steffen undersøger muligheden for at melde
os til ClubAalborg og vender tilbage med et
konkret forslag.

Der er ikke sket endnu. Hvis der
ikke er sket noget til næste møde
lukker vi punktet.

Steffen

Indkøb og opsætning af førsteversion af
virtuel tabletop samt eventuel ansøgning til
Nordeafonden.

Stadig intet hørt fra Parbæk.

Parbæk

Deadline

Afventer at sortere de sidste stumper ud.

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.
Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed.
Der skal laves en lokalemanual.
Til næste generalforsamling skal vi overveje, om vi skal holde fast i suppleanter
eller ej – se referat fra 12.03.18 for overvejelser i den retning (punkt 11).
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere
attraktivt, at være medlem.

6. INDKOMMEN POST
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

LÅN AF KRUS
BESKRIVELSE
Thomas Aagaard vil gerne låne krusene.

BESLUTNING
Vi vil gerne leje dem ud til 100 kroner for dem alle sammen og 50 kroner per krus der går i stykker. Kåre
skriver til ham.

FORBUD MOD ENERGIDRIK
BESKRIVELSE
Bo Karlsen foreslår at vi – som Lidl – sætter en aldersgrænse på salg af energidrikke på 16 år.

BESLUTNING
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Bestyrelsen ønsker ikke at sætte en grænse, når der ikke er en lovgivning der dikterer, at vi skal. Derudover er
det endnu en regel vi skal sikre os, at alle kender.
Ungdomsudvalget er allerede opmærksomme på problematikken og italesætter det overfor børn og unge, så
vi har allerede fokus på det uden regler.

BLOMSTER TIL TOVE
BESKRIVELSE
Nu hvor hun er gået på pension foreslås det, at vi skal sende hende en buket blomster fra foreningen.

BESLUTNING
Vi køber for 500 kroner blomster og sender en buket. Kåre får det gjort.

BEDE BIFROST OM AT SKIFTE BANK
BESKRIVELSE
Astrid Budolfsen har foreslået, at vi beder Bifrost om at skifte bank siden de er hos Danske Bank.

BESLUTNING
Der er ikke konsensus i bestyrelsen om at komme med en officiel melding på TRoAs vegne.
Vi vil ikke lave en udmelding på vegne af TRoA og vi opfordrer hende til selv at tage kontakt til Bifrost. Kåre
tager kontakten.

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

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Der er ikke sket det store siden sidst. Der er stadig et stort overskud.
Kiosken lader til at lave et markant underskud, men vi mangler optælling for at se de præcise tal.
Christine kigger på at komme med et præcist tal på økonomien i kiosken og om vi skal lave nogle tiltag i
forhold til det.

8. PROJEKTOVERBLIK
Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.
Nadia tager ansvaret for udvalgsturen.

NYT KASSEAPPARAT
Ansvarlig: Christine
Vi har indkøbt det nødvendige udstyr. Vi har inddraget udvalgene der har interesse i kasseapparatet.

FACEBOOK REKLAMER
Ansvarlig: Morten Baagøe
Vi har kørt reklame for TRoA Marked. Til næste møde laver Baagøe et oplæg til en facebookstrategi, så vi kan
samle aktiviteterne.
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Baagøe lægger brætspilscafeerne ind på TRoAs facebookgruppe.

AKTIV SOMMER EVALUERING
Ansvarlig: Nadia
Der var lidt noget forventningsafstemning der gik galt med Aktiv sommer. De vil i virkeligheden gerne have
at vi laver interne arrangementer som de her unger så bare deltager i. Ikke arrangementer specifikt til aktiv
sommer.
Man skal lægge mere arbejde i at give billeder og oplysninger til dem og være mere skarp på hvordan de
sætter hjemmesiden op end vi havde regnet med.
Man skal selv være mere aktiv ift. reklamering.
De virkede under møder til at være meget aktive og at have styr på tingene men jeg oplevede at de ikke havde
det. Man skulle have presset dem for konkret info som de kan holdes op på og gerne på skrift. Specielt i
forhold til tilmeldingsdatoer.
Det forlød fra dem at de ville stå for reklame og vi for aktivitet men deres reklame gav intet og det så ud til vi
ikke at med i dele af deres materiale.
De var flinke og gav og et pengebeløb med hvilket er det eneste positive jeg kan sige om det.
Det var enormt frustrerende at stå dagen før med en tilmeldingsfrist efter aktiviteten så man ikke viste hvor
mange der kom men at man havde 0 tilmeldte pt. Jeg ville ikke lægge mine timer i igen med samme process.
Hvis de får styr på egentlig at lave effektiv reklame så kunne det godt fungere men hvis vi alligevel skal lave
reklamen så vil jeg mene vi skal sørge for at de også giver troa noget konkret for det vi laver for dem. Ellers
kan vi lige så godt selv stå for det.

9. 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.
Ros

Modtager

Morten Baagøe og Jakob Kannegaard for at sætte de sidste skabe op i
kælderen.

Morten Baagøe og Jakob
Kannegaard

10. STATUS FRA UDVALG
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig

Fra Brætspilsudvalget
Der bliver hver måned holdt brætspils cafe og der er 7-16 deltagere pr. gang. Vi hjælper hinanden
så godt vi kan med at sætte det op med udmelding, indkøb af snacks, afholdning og oprydning.
Vi indkøber brætspil og støttematerialer (se budget) og får hjælp og inspiration fra medlemmerne
til dette via brætspil gruppens facebook gruppe
Projekt X-wing
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Vi fortsætter i TRoAs Projekt: X-wing med at afholde turnering i X.wing Miniatures Game. Per
September 2018 er Vi nu overgået til X-wing Miniatures Game 2.0-reglerne, og ser frem til at
prøve kræfter med de opdaterede regler. Det er vort håb, at flere af klubbens medlemmer vil gribe
chancen og komme igang igen med dette herlige spil.
Undertegnede er ved at lægge sidste hånd på et regel-sæt til kampagne-spil, der skal spiltestes her
i efteråret.
2018 har været præget af, at FFG gerne ville have deres launch af 2.0 klar til Gen-Con, hvilket har
forårsaget forsinkelser i deres udsendelse af deres quarterly (kvartalsvise) præmie-pakker - Har
givet Os lidt problemer, da Vi jo planlægger præmoer efter FFGs udgivelses datoer på præmier deltagerne har nu taget det med afslappet ro, da Vi hele tiden har haft mulighed for alternativer.
Til Januar påtænker Vi, at starte en officiel træningsdag (om det skal være ugentligt, 14-dags eller
månedlig), det tilpasser Vi medlemmernes ønsker.
Mvh
Karsten R - TRoAs Projekt: X-wing
TRoAs Café-udvalg (Kiosken)
Kiosken gjorde vanen tro det, at Vi holdt bestillingerne på et minimum op til halvårs-status, da Vi
som en regel forsøger, at komme i bund i Caféens varer op imod sommer-lejr, da vi så kan komme
af med de sidste varer på sommerlejr, og få fyldt op med nye. Det skabte et tomrum i år, selvom Vi
kontakte bestyrelsen desangående - da de ansvarlige for sommerlejren var sent ude med deres
ønsker. Vi kan IKKE organisere chips og slik med 2 dages varsel, hvis Vi skal forsøge at tage varerne
hjem, så hurtigt som muligt - Drikkevarer kan bestilles med 2-3 dages varsel fra Jysk Drik. Tidligere
var det sådan, at den ansvarlige for sommerlejr kontaktede Café-udvalget 1 Juli med ønsker om
varer, så Vi havde en reel chance for at organisere det hele inden for et fornuftigt tidsrum - Vi
købte ind og pakkede varerene forud for sommer-lejr, således, at chips og slik bare skulle hentes
på lageret. Drikkevarerne blev leveret direkte til centret. Synes, at Vi skal gå tilbage til denne
model, da det vil sikre, at Vi ikke pludselig står med flere varer, som ikke normalt indgår i vores
sortiment.
Hele misseren omkring sommer-lejr gjorde, at Vi ikke vanen tro fik fyldt op i Caféen efterfølgende,
men havde en kort periode, hvor Vi manglede chips. Dette er der taget hånd om. Samtidig har
Parbæk og undertegnede kigget på vores varesortiment, og forsøger, for så vidt muligt, at holde
Os til varer, der omsættes forholdsvist hurtigt, og forsøger, at begrænse varer, der rykker sig
langsomt.
I juni og juli har undertegnede rengjort caféen og ryddet op i skuffer og den del af lageret, som vi
har ansvaret for. Det vil blive en tilbagevendende begivenhed, at Vi rengør caféen løbende, og
rydder op derinde. Vi opfordrer andre udvalg, der anvender salgsområdet til at gøre det samme
(tænker specielt på Magic og Fest-udvalg). Så Caféen ALTID fremstår - ren og pæn.
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Af nye produkter kan nævnes: Faxe Kondi Free (den sukkerfri udgave af 1½ l Faxe Kondi); Den
hvide Cult ½ l energi drik (også sukkerfri og aspartamfri) - Neastea iste er i forbindelse med
bestilling til sommerlejr erstattet af et andet mærke.
Vi forsøger løbende at forbedre vores opmærksomhed for at undgå for gamle varer, men er ikke
altid lige let, da folks indkøbsvaner og præferencer også løbende ændrer sig.
Med venlig hilsen
Karsten R - TRoA, Café-udvalget
Vinterlejr

Vinterlejr holder sit næste møde snarest hvor det sidste planlægges.
Vi åbner vores tilmelding den 1/11-2018
Vi forventer fuldt booket inden deadline.
Nordens Nætter

Som set fra tidligere mails, så er vi i Nordens Nætter i gang med at se om det er muligt at forøge spilgange i
2019. Der er nogle ting der skal gå op før at det kan lade sig gøre.
Ellers går det stille og roligt med regelmæssigt møder i arrangør-gruppen. Vi er også i gang med at lave et
nyt regelsæt til Nordens Nætter i samarbejde med spillerne
Tabletop
Tabletop går ret godt, der er godt fremmøde i både 40k, 8th edition af fantasy og 9th age hver torsdag.
Warmachine kører fint om tirsdagen, og Malifaux spiller også en del (om end totalt i det skjulte
:P ). Vores 5
spilleborde er i hvert fald godt i gang hver torsdag (næsten) og de ekstra plader vi allerede har købt og installeret i
battle kan måske snart endda blive hverdags ting at se dem fremme

:D

I forhold til andre ting, så har vi lige købt en håndfuld ting til vores Malifaux spillere, således de har endnu bedre
muligheder for at afvikle deres spil, og holde turneringer. Fordelen ved det terræn der er købt er det kan benyttes
af næsten alle de andre figurspil der spilles og kan med lidt god vilje passes ret godt med vores andre 4grounds
huse. Derudover kigger vi på at indkøbe nogle flere måtter til vores bloodbowl spillere, således de har muligheder
for at afholde turneringer.
Der kigges i øjeblikket også på at vi køber 5 ekstra spilleplader som skal stå i kælderen. Dette sker da troas
battlelokale tit er presset i weekender, og vil give os en mulighed for at sætte 10 plader op i det store lokale på 2.
sal således vi kan afholde arrangementer deroppe, og både selv få mere mulighed for at lave mere, men også
tage pres af battlelokalet for resten af TRoAs skyld.
Speaking of events, så har vi pt. i støbeskeen endnu en terræn workshop, Heroes Fall XI (40k), Team Turnering
(40k), Ghyrans Wrath (AoS) og et besøg fra Quendi i Hjørring (d. 20 september)
Udfordringer vi har i øjeblikket drejer sig mest om at vores måtteholder projekt har været på standby meget længe
og dette er en af de ting vi skal have løst for at kunne komme meget videre med vores oprydningsprojekter i
skabene. Derudover så er det et problem at vores medlemmer ikke er så gode til at sætte vores terræn pænt på
plads i skabene. Brassøe er ved at planlægge en dag hvor han går agurk i at omstrukturere og sætte nye billeder
op af opsætningen.
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IT-udvalget

IT-udvalget har arbejdet med, at vi står overfor en flytning af vores webhotel. Det har givet et par
dage med udfordringer og vi finder stadig enkelte udfordringer hist og her. Efterhånden er der dog
ved at være fod på problemerne. Det nye webhotel virker lidt mere funktionelt end det gamle, men
deres prisstruktur er lidt upraktisk, så vi har lavet lidt ændringer.

BESLUTNINGER
Der er en problematik med at sommerlejr har været for dårlige til at bestille ting fra kiosken i år som gav en
del udfordringer for kiosken.
Christian tager kontakt til sommerlejr og får forklaret dem problematikken omkring dialogen med kiosken.

11. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
De er stille fra kommunen.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Intet at notere.

12. RAMMER TIL AT HÆNGE TING OP
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Bo har tilbudt at få rammet nogle af de fine ting vi har ind, så vi kan hænge dem op. Han vil stå op for
indramning og ophængning og forventer det kommer til at koste ca. 3.000 kroner, da han vil have tilpassede
rammer. Tanken er at hænge dem op i lokalerne (fælleslokalet er allerede godt fyldt).

ANBEFALING
At vi beslutter, om vi vil sætte pengene af til rammer.

DISKUSSION
Vi vil gerne bruge penge på nogle pæne rammer.

BESLUTNING
Vi godkender projektet. Kåre skriver til Bo.

13. LISTE OVER FACILITETER
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Astrid har lavet en fin liste over faciliteter. Den skal vi have gjort tilgængelig – og måske lige læst korrektur
på.
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ANBEFALING
Vi finder en, der har lyst til at læse korrektur på den og verificere, at den stadig er retvisende.
Derefter lægger vi den online et sted og linker til den fra den nye vidensdelingsgruppe.

DISKUSSION
Det er det vi gør.

BESLUTNING
Christian læser den igennem og får den smidt på facebook.

14. GARDINER
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi har nogle gardiner, der ikke fungerer hhv. et i mødelokalet og et på kontoret.
Bo foreslår, at vi får en professionel til at skifte dem ud og vi gør sådan, at de er ens hhv. på kontor og i lager
dvs. vi i alt skal skifte 3 gardiner. Prisen per styk er ca. 1000 kroner når det også skal gøres professionelt.

ANBEFALING
Vi skal beslutte om vi vil få det gjort professionelt, eller om vi vil gøre det selv.

DISKUSSION
Vi vil gerne have sat nye gardiner op.

BESLUTNING
Der er OK. Bestyrelsen vil gerne, at der vælges nogle gardiner der ligner dem der allerede er hængt op,
udefra.

15. DET LUKKEDE HEMMELIGE RUM
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Vi har et lukket og hemmeligt rum. Jeg synes vi skal beslutte os for om der skal være hemmelige rum i vores
kælder eller ej. Som en rollespilsforening er svaret jo nok givet på forhånd.

ANBEFALING
Vi skaffer os adgang til det hemmelige rum, ser på skattene indenfor, og vurderer om rummet skal åbnes for
medlemmerne.

DISKUSSION
Vi kiggede på rummet. Der er ingen grund til at alle bestyrelsesmedlemmerne har adgang til rummet.

BESLUTNING
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Bestyrelsen vil gerne, at adgangen gives til alle, der har ”universal” adgang. Christine får det ordnet og
orienteret Bo.

16. HVEM KVALIFICERER SIG TIL AT FÅ PENGE TIL AKTIVITETER AF
TROA?
Ansvarlig: Morten

BESKRIVELSE
Hvem kan få penge til deres aktiviteter i TRoA?
Hvad er forskellen på en aktivitet der kvalificerer sig til at få penge og hvad er kun en gruppe medlemmer der
bruge klubben til deres private ting. Er der forskel på ting der bevist er lukket og derfor kun er til 10
personer, og ting man ved ikke bliver brugt af mere end 10 personer men er tilgængeligt for flere?

ANBEFALING
Hvis aktiviteten er åben for medlemmer og antallet af brugere er proportional med pengene mener jeg der
bør være nogen begrænsning.

DISKUSSION
Lang principiel diskussion omkring spørgsmålet. Konklusionen er, at det er svært at sætte konkrete
retningslinier op for hvornår vi kan anskaffe materialer.
Diskussionen drejede sig også en del ind mod det konkrete eksempel med West Marches.

BESLUTNING
Det principielle kan vi ikke træffe en beslutning om.
I forhold til West marches er planen, at vi laver en prøveperiode hvor vi:
-

Skaffer 10-ish licenser til world builder som bordrollespilsholdene kan byde ind på, hvis de gerne vil
bruge den.

-

Musik programmet tager vi en prøveperiode uden bred udbredelse med henblik på lave en bredere
udbredelse.

Det administreres af IT-udvalget i form af Baagøe. Prøveperioden evalueres i januar.

17. BIFROST GENERALFORSAMLING
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Der er generalforsamling d. 23. – 25. november.

ANBEFALING
Vi skal vælge to yderligere deltagere. Dorthe og Astrid er valgt.

BESLUTNING
Nadia og Christian, med forbehold for kalendercheck.
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Astrid har bolden på turen.

18. FAST LUKKET PUNKT
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