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TRoA - The Realm of Adventurers - 11. Maj 2010

11. Maj 2010
Afbud: Kåre M. Kjær, Parbæk
Ikke fremmødt: Ingen

1 - Formalia
Dirigent: Uffe V. Jensen
Referent: Uffe V. Jensen

2 - Opfølgning
Arbejdsmøde for bestyrelsen
Mødedato for arbejdsmøde som opfølgning på fremtidsmøde fastsat til 20. juni kl. 10 - 17 (Uffe)

3 - Indkommen post
Mail fra Kommunen vedr. Kulturnatten: Frist 17. maj for at søge støtte til arrangementer, frist 17.
juni for optagelse i programmet
Der undesøges om der er nogen der har lyst til at engagere sig (SK)
Hjørrings døgnscenarie har spurgt om nogle spillere til et plot.
Vi kan desværre ikke ikke hjælpe idet at det sammenfalder med nogle af vore egne arangementer. I
skal dog være velkomne til at spørge andre via vores forum
Krifa-event - er det noget vi har lyst til at deltage i?
Vi takker nej da der er alt for kort tidsfrist, men skal være velkomne til at kontakte os igen
Necromunda Turnering i TRoA
Go go go, Der gives et tibud i forbindelse med indmeldelse på resten af året ud for 6 mdrs. pris.

4 - Udskud
Som det ser ud nu får vi ikke 150 deltagere. Det antages at skyldes at vi ligger for tæt på City of
Cities men også at der generelt er så mange scenarier denne sommer så konkurrencen er i det
hele taget hård. Desuden er prisen for nogle et problem.
Derfor har vi lavet et revideret budget der bygger på 100 deltagere hvilket vi finder realistisk
baseret på eksisterende tilmeldinger og tilsagn vi har hørt rundt omkring. Vi vil gennemgå dette
budget med bestyrelsen og redegøre for ændringerne, og gerne have en ny godkendelse.
Bestyrelsen er informeret og bakker op om arrangørgruppens beslutning.

5 - Lydudstyr
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Er folk ok med at jeg i samarbejde med Mikkel prøver og søge carsberg for penge til nyt lydudstyr
til battle, der er tale om en forstærker og højtaler, samt en mulighed for let styring når der skiftes
mellem dvd, computer m.m.
Det er godkendt (Bo)

6 - Spar nord
Uffe, Søren og jeg var til møde ved banken i sidste uge.
Vi skal lave en liste over aktiviteter i den nærmeste fremtid hvor det kunne tænkes at Spar Nord (og
TRoA) kan bidrage til hinanden i form at stande, reklame, billetter.(Hele bestyrelsen)

7 - Kopimaskine
Som opfølgning på furum-indlæg/svar er det på tide og tage en endelig beslutning (så det kan
føres til referat)
Kommer snarligt. Kommer til at stå i lokale 1 da den kan tilsluttes nettet og er mere til gavn ved
kontoret. Der skal holdes øje med om den misbruges. Kommer fredag d. 21. maj kl. 9. Uffe tager mod

8 - Mit Museum
Der skal ses kritisk på forløbet med Mit Museum og tages stilling til hvad der gøres frem mod d. 12.
Der uddeles en næse til Parbæk, da det er meget kritisabelt hvad der er foregået under forløbet op til
og under forløbet. Konsekvensen er at det har kostet TRoA nogle penge for at få arrangementet
afholdt i form af drikkevare og mad til Forårsfesten.
Arrangementet d. 12. juni uddeles til foreningens medlemmer og der skal findes en ansvarlig inden
mandag, eller aflysning.
Samtidigt skal det nævnes at Kunstmuseet heller ikke har levet op til de lovede forventninger og krav.
Arrangementet d. 8. maj var alt i alt ok, men bestemt ikke af en standard der bør gentages.

6 - Vasketøj
Vi har problemer med at få det taget.
Der indføres en procedurer med at der sendes en sms til rengørinsansvarlig når vasketøjet tages og
afleveres. Vaskeøj kompenseres med 50 kr. pr. vask.

7- Evt
Ingen punkter.
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