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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 9. oktober kl. 18.30
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia Schyberg Holland, Christine M. Christensen, Erik
Støvring, Morten Baagøe, Søren Parbæk, Christian Nørgaard, Kåre Torndahl Kjær
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen
Øvrige fremmødte: Martin Brassøe, Thomas Aagaard, Astrid Budolfsen, Pernille Madsen, Jens Krarup,
Anders Sneftrup

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Nadia
Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Baagøe laver en plan for hvilke faciliteter
der skal være i værkstedet og hvordan folk
får adgang til dem.

Der er en plan.

Baagøe

September

Der er et oplæg på vej nu hvor
økonomien på plads.

Baagøe

Næste
møde

Baagøe laver et oplæg til hvor mange skabe
vi skal indkøbe sammen med Bo.

Vi behandler det i punktet
omkring Lokale 2.

Baagøe

Inden
næste
møde

Baagøe poster gode historier og ros på
facebook.

Er gået i gang.

Baagøe

Næste
møde

Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op
i kælderen og i kiosken, herunder nye skilte
som kommunen gerne vil betale.

Undervejs.

Bo

Vi har brugt en del ekstra på
værkstedet grundet bilag der
egentlig hørte til sidste år.
Derfor vil Baagøe gerne have lov
at overstige budgettet med en
3.000-4.000.
Det er godkendt.

Baagøe tager kontakt til kasserer og
sekretær ang. hvordan betaling for Paypal
kan foregå og kommer derefter med et
oplæg til en PR-strategi for de første 2
måneder.
Der kommer et oplæg per mail
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Opgave

Status

Ansvarlig

Bo får repareret telte og opgaven er
undervejs – måske afsluttet til næste møde,
måske strækker den sig et møde mere.

Reparationen er undervejs.

Bo

Kåre færdiggør formular til leje af TRoA
effekter og skriver det ind i ORAM.

Ikke gjort.

Kåre

Kåre tager fat i Thomas Madsen og giver
OK på køb af gave til dem der har hjulpet
med opsætning af lydanlæg.

Done

Kåre

Næste
møde

Kåre poster gode historier og ros på
hjemmesiden.

Done

Kåre

Næste
møde

Kåre orienterer både udvalg og relevant
medlem ang. personfølsom sag fra
september mødet.

Medlem orienteret og accepterer
beslutningen.

Kåre

Næste
møde

Kåre laver et oplæg til og indkalder til et
møde ang. hvordan og hvorvidt vi kan åbne
foreningen for folk på ”turpas” eller
lignende.

Done

Kåre

Kåre sørger for orientering ang. tingene til
Forum-auktionen og for at bruge nogle
penge på selve auktionen.

Done

Kåre

Parbæk søger DUF initiativstøtten om
penge til virtuel tabletop og kommer
derefter med et oplæg til godkendelse. Det
er ved at blive undersøgt.

Stadig undervejs.

Parbæk

Parbæk undersøger mulighederne for at
skaffe en bordplade og få sat over
opvaskemaskinen.

Done.

Parbæk

Mikkel etablerer en info-væg herunder
tager stilling til hvordan vi skal få etableret
procedurer for dens fortsatte vedligehold.

Det sker ikke, Mikkel har sagt
han ikke får det gjort.

Mikkel

Ultimo
oktober

Astrid organiserer en fællestur til Forum og
søger om midler dertil jf. referat fra d.
17.05.17.

Den er afholdt – det var en god
tur.

Astrid

Oktober

Der mangler pt. kun at få søgt midler og det
er undervejs.

Deadline

Udvalgene blev orienteret efter
mødet.

Inden
Forum

Vi henfører opgaven til
henliggende opgaver.

Refusioner er godkendt, men vi
har ikke fået pengene endnu.
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Astrid skal supplere et par ting ang.
Krigslive:

Cut-over er foreslået til 16.
februar og der burde ikke være
købt noget større før det. Astrid
siger, at hun vil få fastlagt de
større udgifter inden det.

Astrid

Næste
møde

-

Hvilken model vælger hun ifht. at
dele overskuddet med Yxenskoven.

-

Hvad bliver cut-over date?

Kåre har lovet at tage en dialog
med Claus.

Nadia undersøger om der er andre der har
lyst til at tage bolden med Aalborg
Børnekarneval næste år blandt dem, der var
med i år.

Jeg har skrevet til Lene at vi ikke
er interesseret.

Nadia

Nadia tager kontakt ang. besøg på 8. klasse.

Done. Jakob og jeg tog afsted.
Det var en stor succes.

Nadia

Nadia orienterer relevante personer
omkring personfølsom sag 1 fra september
mødet.

Done. Mail sendt 2. okt. Har
modtaget svar fra to pers. Se
mail sidst i indkaldelsen.

Nadia

Nadia orienterer udvalgene (og Astrid til
hendes liste af ressourcer) om at 2. salen nu
skal lejes gennem den formellem portal og
derfor koster omkring 21 kroner i timen.

Done. Mail sendt -til Astrid og
udvalg.

Nadia

Nadia orienterer X-wing om beslutninger
ang. deres forespørgler til september
mødet.

Done.

Nadia

Næste
møde

Christine sørger for organisatoriske
opgaver ifbm. Personfølsom sag 2 fra
mødet i september.

Done

Christine

Næste
møde

Christian beder kommunen om at lægge en
note ind på 2. salens udlejning om, at den
ikke er egnet til sportsaktiviteter eller
lignende der larmer.

Kommunen har sagt, at de ligger
en note ind på, at de ikke vil
kampsport.

Christian

Christian undersøger, om der er en årlig
hovedrengøring betalt af kommunen eller
lignende, som vi talte om ved indflytningen.

Det kommer der ikke noget af.

Næste
møde

Vi har fået OK på at placere en
kompressor udenfor af
kommunen. Baagøe må gerne
beskrive yderligere.
Christian

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.
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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.
Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget.
Til GF skal vi gøre noget ud af sikre, at dem der har gjort et godt stykke arbejde,
bliver rost for det.
TRoA skal planlægge deltagelse i Aktiv Sommer – vi hører mere til efteråret.

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

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren
Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.
Der er stadig arbejde med kiosken med henblik på at få et mere retvisende, økonomisk overblik på kiosken.

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Der var en længere debat om kiosken.

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

PENDRAGONS ÆRE
Ansvarlig: Erik
Arbejdet går støt og roligt. Vi indsamler data om vores hjemmeside og producere en forventningsafstemning,
selvom at det ikke er så lige til som først antaget.

MINFORENING
Ansvarlig: Nadia
Der var workshop den 25. september. 6 fra TRoA deltog og der kom mange gode input. Næste skridt er at
lave nogle mock-ups og så indkalde til endnu et møde/workshop engang i november.
In-put’ene kan deles op i følgende kategorier:

ADMINISTRATION
•

Godkendelse af booking (2)

•

Admin-overide af lokale booking
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•

Betaling for lån

•

Login med kontakt oplysninger

•

Eksport af deltager liste

•

Glemt password

•

Opdater egne oplysninger

•

Flere brugergrupper admin (arrangør, menig medlemmer

BOOKING/UDLEJNING
•

Lokale booking + stuff (3)

•

Gentage booking

•

Bekræfte gentagne bookinger efter fx 6/12 måneder

•

Kunne booke fast pr. uge, 14 dag

•

Flere niveauer (1 sa,l battle, bord)

•

Arrangør booking

•

Bookning sammen med events

•

Template booking

•

Forskellige typer af tidsbookinger (klokkeslæt, hele dage, før/efter 18:00)

•

Booking af udstyr

•

Åben eller lukket bookinger

•

Historier på bookinger

•

Kunne tilføje filer og links til booking events

•

Bekræft booking så folk kan se hvis et lokale der normalt er booket tirsdag pludselig er ledig

OVERSIGT
•

Kalender funktion

•

Ledige lokaler (dage, uger, hvilke lokaler er ledige)

•

Oversigt over bookinger

•

Kontakt oplysninger på bookinger

•

Oversigt over ressourcer

•

Kategori inddeling eller søge felt (værksted, lager osv.)

•

Notesfelt til særlig info

•

Oversigt over hvad der kan bookes

•

Indkøbs kurv

•

Skærmvisning til TV

•

Grupperinger af medlemmer

•

Kø

•

Mulighed for at kunne meddele at man er i klubben og kan åbne cafe

INTERFACE
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•

Web løsning til admin

•

Outlook kalender plugin/gmail kalender

•

Mulighed for interface til TRoA medlemslister, så man kan opdele sine oplysninger

•

Doodle interface

CUSTOMIZATION
•

Skins (skulls, troa, unicorn)

KRIGSLIVE
Ansvarlig: Kåre
Se opfølgningspunktet ovenfor.
Der er ingen tilmeldte endnu, men folk er ved at lave hold rundt omkring.

6. ROS OG GODE HISTORIER
Ansvarlig: Alle
Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Al ros
designeres en ansvarlig som sikrer, at det kommer ud til dem, det tilkommer og vi ser på, om nogen
historier egner sig til at komme på hjemmesiden.
Ros

Modtager

Ansvarlig

Lokale 2 bliver malet af Uffe og Jens Ejnar og Thomas
Aagaard.

Uffe Jensen, Jens Ejnar
og Thomas Aagaard

Kåre Kjær

Thomas Madsen hjalp med Junior Lan uden at være
ansvarlig – han var virkelig en stor hjælp!

Thomas Madsenn

Kåre Kjær

Morten Hørby som stablede figurspilsmarked på
benene som blev en stor succes som trak en masse folk
til der ikke har set vores lokaler.

Morten Hørby

Kåre Kjær

Festudvalget har været gode til at reklamere på
facebook og reklamere for festerne og de arbejder på at
prøve noget nyt.

Jeanett Greve, Søs
Hagbard og Kathrine
Refsgaard, Dorthe

Kåre Kjær

Christoffer Bjerg Nissen for at skrive en fed artikel om
Forum turen til TRoA News.

Christoffer Bjerg Nissen

Kåre Kjær

Sebastian Larsen for at melde sig frivilligt til at hjælpe
med Junior Lan selvom han var på efterskole.

Sebastian Larsen

Kåre Kjær

7. NORDENS NÆTTER – NYT VAMPIRE LIVE I TROA
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Oplæg fra arrangørerne
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De 3 arrangører ønsker at lave et live rollespil kampagne, baseret på Vampire the Requiem. Motivation til
dette stammer fra et ønske om at have et vampire live oppe i nordjylland, som ellers er repræsenteret stærkt i
f.eks. Odense, Horsens og Kolding mm. Desuden er der også et ønske om at arbejde med et andet system og
et andet narrative end det der andre steder i landet.
Kort fortalt er spillet sat i Requiem verden og udforsker hvordan Aalborg igen indtages af vampyrerne, spillet
omhandler de politiske intriger, personlige interaktioner, resource brug og et element af mystery løsning i
forhold til hvad der endelige gjorde at vampyrerne var nødt til at forlade byen.
Gruppens passion ligger sig primært i det kreative arbejde med spillet og ønsker derfor at ligge under
foreningen Troa, da der således vil blive fjernet et pres fra gruppens siden ift. administration af økonomi,
bogføring og forsikringer.
Desuden mener vi at Troas lokaler egner sig perfekt til netop denne type spil.
Vi håber det bliver muligt at afholde vores første spilgang allerede den 11. November i Troas lokaler.
VI har en stærk tro på at vi kan skabe et spændende og unikt rollespil, der både vil være til glæde for den i
forvejen flok spiller der lokalt i Aalborg rejser udenbys for at deltage i vampire live og selvfølgelige Troas egne
medlemmer Troas medlemmer
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Kåres afklaringer
Gruppen ønsker at arrangerer som medlemmer af TRoA dvs. alle arrangørerne melder sig ind (en er
allerede).
De ønsker at benytte hele TRoA når de afholder deres arrangementer, som bliver ca. hver anden måned en
lørdag fra kl. 18 til kl. 2-3 stykker ud på natten. I den periode vil foreningen som udgangspunkt være lukket
for andre arrangementer – både 1. salen og kælderen. Hvis der er vigtig årsag til at en eller flere grupper skal
benytte afgrænsede dele – f.eks. et spillelokale – kan det aftales med arrangørerne. De vil naturligvis gøre en
indsats for at melde datoerne ud i meget god tid.

ANBEFALING
Det anbefales, at vi siger ja tak til både et nyt udvalg og et nyt arrangement.
Vi bør i den sammenhænge forholde os til anvendelsen af lokalerne da det er et springende punkt.

DISKUSSION
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Vi skal være opmærksom på at sikre, at der er god adgang til lokalerne for ikke-medlemmerne.
Der blev opfordret til at tage arrangementet ind, da det vil være en fed aktivitet at have i foreningen.

BESLUTNING
Vi siger mange tak og vil rigtig gerne have Nordens Nætter med som arrangement.
Kåre hjælper med det praktiske.

8. CAFE-ØKONOMI OVERBLIK
Ansvarlig: Søren Parbæk

BESKRIVELSE
Tages på næste bestyrelsesmøde.

ANBEFALING
Intet at notere.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Intet at notere.

9. NYE BATTLEMAPS
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Vi er blevet tilbudt at købe 2 nye battlemaps for 200 kroner stykket.

ANBEFALING
Vi beslutter at indkøbe nye battlemaps.

DISKUSSION
Vi vil gerne investere mere i bordrollespil og det her er der et klart behov for.

BESLUTNING
Vi har besluttet at indkøbe nye battlemaps.
Christian skriver noget til nyhedsbrevet om de nye battlemaps.

10. BRÆTSPILSUDVALG
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
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Vi vil gerne starte et udvalg i TRoA, som tager sig af Brætspil. Tidligere har Fraktion Pap taget sig af både
magic og brætspil, men det er vokset sig ret stort, og der er ikke rigtigt nogle af dem der laver magic som
laver brætspil og omvendt. Så vi har snakket om det, og føler ikke rigtigt vi passer ind i Fraktion Pap.
Derudover mener vi at vi har vist at vi er aktive omkring brætspil, og har afholdt brætspilscafe en gang om
måneden i ret lang tid. Det vil vi selvfølgeligt gerne fortsætte med. Vi har også nogle planer om at lave
specielle events, men basalt set skal den månedlige brætspilscafe fortsætte som nuværende.
Niels Christian vil være som udvalgsformand, og Christian Nørgaard som medlem og Søren Thorup som
hjælper indtil videre. Derudover er Uffe blevet tilbudt en plads i udvalget, og vi vil finde ud af hvordan vi
håndterer indkøb af brætspil fremover, da Uffe mere eller mindre har stået for det alene. Jeg tænker de fire
kan komme på mailingliste for udvalget, hvis det er noget vi bruger, og emailen skal nok være
bratspil@troa.dk/braetspil@troa.dk eller noget i den stil.

ANBEFALING
Vi skiller brætspilsaktiviterne ud i ovenstående udvalg.

DISKUSSION
Udvalget tager sig af indkøb af brætspil fremadrettet.

BESLUTNING
Der laves et nyt brætspilsudvalg med Niels Christian som udvalgsansvarlig.
Kåre laver relevante maillister mm.

11. INDRETNING AF LOKALE 4
Ansvarlig: Morten Baagøe

BESKRIVELSE
Bo Karlsen har indsendt et forslag til indretning af Lokale 4 både med plads til de nye medlemskab men også
yderligere reolplads til andre aktiviteter. Han har hørt de relevante udvalg og fået deres feedback.
Der er to forslag; forslag 1 (som er det Bo har lavet) og forslag 2 som egentlig er det samme men hvor vi
sparer et par reoler for nu for at sikre, at vi har nok gulvplads til de større ting. Hvis det efter nogle måneder
viser sig, at vi har mere brug for flere reoler kan vi så købe nye reoler til.
Omkostningen er ca. 5.500 kr. på nyanskaffelser til at gøre lokale 4 klar og op til 1.000 kr. yderlig på
trailer/transport/mad/sodavand, så en samlet pris på ca. 6.500 DKK. Forslag 2 vil på den korte bane koste
ca. 2.000 DKK mindre men de skal potentielt investeres senere.
Bos plan vil såfremt bestyrelsen godkender vil være følgende.
•

Jeg slå endelig godkendt forslag op på TRoA's fb. side og høre om indvendige i ca. 7 dage.

•

Jeg sender tegningen til Lisbet som vil sørge for der kommer lys op i lokalet 4 samt netværk. Dette
betaler kommune for.

•

Såfremt der ikke er noget relevant der skal ændres bestilles jeg nu de nye reoler til levering (eller så
før jeg nogen til at hente dem).

•

Jeg skaffer 4-6 folk der en dag tager i klubben og sætter alt (væg og reoler). Vi vil også flytte bord og
bænke derind og de telte som SS ikke bruger hver gang. Har vi tid sortere vi de ting vi har i rummet
også.

•

Jeg vil overlade det til lager ansvarlig finde en løsning på plads fordelingen.
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Forslag 1:

Plads til Gril m.m.

Border
2 x 10 stk

Bænke
4 x 10 stk

Tom plads
80x150 cm

Nye reoler
Harald Nyborg
H180 x B160 x D60 cm
499 kr.

Nuværende reoler
Mata Clips /Fix
H200x B100 x D50 cm

Nye reoler
Ens til lager reoler
Harald Nyborg
H180 x B90 x D45 cm
289 kr.

Nuværende reoler
Mata Clips /Fix
H200x B100 x D40 cm

Plads til
Gril m.m.
Pansække

Nye klubskabe
H MAX x B80 x D60 cm

Store pantsække
Diameter ca. 80 cm

Nye klubskabe

Nye klubskabe

Ny væg

Fryser

Pansække

Pansække

Pansække

Pansække

Forslag 2:
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Plads til Gril m.m.

Border
2 x 10 stk

Bænke
4 x 10 stk

Tom plads
80x150 cm

Anden plads til større ting;
reservestole, borde, eller hvad vi nu
ellers har brug for at opbevare af store
ting der ikke kan være i reoler

Nye reoler
Harald Nyborg
H180 x B160 x D60 cm
499 kr.

Nuværende reoler
Mata Clips /Fix
H200x B100 x D50 cm

Nye reoler
Ens til lager reoler
Harald Nyborg
H180 x B90 x D45 cm
289 kr.

Nuværende reoler
Mata Clips /Fix
H200x B100 x D40 cm

Plads til
Gril m.m.
Pansække

Nye klubskabe
H MAX x B80 x D60 cm

Store pantsække
Diameter ca. 80 cm

Nye klubskabe

Nye klubskabe

Ny væg

Fryser

Pansække

Pansække

Pansække

Pansække

ANBEFALING
Vi beslutter om vi vil afsætte penge til at renovere lokale 4 nu og, i tilfælde af at vi ønsker, om vi vil forslag 1
eller forslag 2.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Bestyrelsen har tillid til at dem der eksekverer planen nok skal lægge detaljer på plads f.eks. at flytte reoler
eller skabe.
Der bakkes op omkring forslag 2.
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Bestyrelsen støtter at der købes i alt 12 skabe.
Kåre sørger for at Bo er orienteret.

12. KURSER, NETVÆRK, MM.
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Der kommer mellem møderne et antal forslag eller tilbud ind om at deltage i gratis eller meget billige kurser,
netværksmøder, mm. De er typisk rettet mod en bredere skare en blot bestyrelsen.
Jeg foreslår, at få hurtigere og lettere at få håndteret disse vedtager vi en politik om at den
kommunikationsansvarlige sender dem videre ud til udvalg af TRoA hvis der er tale om et
kursus/arrangement der ikke koster mere end 50 DKK per deltager og det henvender sig bredt til de frivillige
i foreningen.

ANBEFALING
At vi diskturer politikken og vedtager den eller laver passende ændringer til den.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Vedtaget.

13. MALING AF 2’EREN
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Uffe har sagt at han og Jens-Ejner maler 2’eren med det maling der allerede er tilgængelig i den indeværende
uge. Der vil være mindre omkostninger i den forbindelse.

ANBEFALING
At vi bevilliger de penge der skal bruges til det. Det er i alt ca. 1.000 kroner.

DISKUSSION
Det er vigtigt at folk henvender sig og beder om godkendelse.

BESLUTNING
Det er godkendt, Kåre orienterer.

14. VALG-EVENT I TROA
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
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Thomas Aagaard har sagt at han på kommunalvalgsaftenen gerne vil holde et valgarrangement i foreningens
lokaler. Det er en lejlighed til at samles og følge med i valget.
Der er lagt op til et totalt parti-politisk neutralt arrangement med det formål at få folk til at stemme. Der vil
også være lidt i TRoA News om det, så vi kan få skabt fokus på det at få stemt.
Det vil være en omkostning på et par hundrede kroner for at holde selve arrangementet i form af chips og
cola.
Der vil være lidt udfordringer med Aktiv Tirsdag som er ved at blive afklaret – det burde være muligt at få
begge dele til at fungere sammen.

ANBEFALING
At vi bevilliger omkostninger til at afholde arrangementet.

DISKUSSION
Vi vil ikke have parti-politiske indslag, så reklamemateriale, plakater eller lignende fra partier er ikke
velkomne i TRoA. Det er vigtigt vi understreger dette i vores kommunikation.

BESLUTNING
Arrangementet at godkendt. Thomas Aagaard var til stede og er således allerede orienteret.

15. TROA MAGIC ARRANGEMENT PÅ ØSTERSKOV
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Uffe vil lave et Magic- arrangement på Østerskov alene for TRoAs medlemmer. Man kan melde sig ind på
dagen og så er arrangementet i øvrigt gratis.
Det koster os noget varelager (fordi vi giver magic boosters væk) men det giver nogle medlemmer som måske
ellers ikke var blevet medlemmer som både er tilskudspenge værd og det øger muligheden for, at de vil
engagere sig i de øvrige aktiviteter.

ANBEFALING
At vi bevilliger omkostninger til at afholde arrangementet.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Arrangementet at godkendt.

16. PERSONFØLSOMT PUNKT
Punktet er slettet fra det offentlige referat.
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