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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 11. September kl. 18.30
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Erik, Baagøe, Nadia, Christian, Parbæk, Kåre
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christine
Øvrige fremmødte: Majken, Kathrine

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.

Bliver nok gjort i september.

Baagøe

-

Baagøe tager kontakt til kasserer og sekretær
ang. hvordan betaling for Paypal kan foregå
og kommer derefter med et oplæg til en PRstrategi for de første 2 måneder.

Der er en løsning – der kommer
et oplæg per mail.

Baagøe

Næste
møde

Baagøe sætter den nye kaffemaskine fast.

Done.

Baagøe

Hurtigst
muligt

Baagøe samler forhåndstilmeldinger til de
nye, store skabe på facebook inkl. depositum
og så køber vi hjem efter det.

Der er indkommet 6
forhåndstilmeldinger. Bo og
Baagøe kommer med et konkret
oplæg på hvor mange vi skal købe.

Baagøe

Næste
møde

Bo sørger for installation af nyt software på
TRoAs maskiner.

Done.

Bo

-

Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i
kælderen og i kiosken. Det er nok først
færdigt medio-ultimo april.

Afventer skiltedesign.

Bo

Hurtigst
muligt

Bo får repareret telte jf. den fremsendte plan.
Det er bestyrelsens holdning at det er
vigtigere at det bliver gjort hurtigt end at vi
sparer de sidste 100-200 kroner.

Undervejs. Vi følger op på næste
møde. Vi har godkendt at vi køber
et nyt telt.

Bo

September

Kåre tager kontakt til vognmanden om at få
en ny regning på containerne og sørger enten
for at Einherjerne betaler den eller vi lægger

Done.

Kåre

Næste
møde

Aalborg kommune vil gerne
betale for skilte.
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Kåre informerer medlemmerne om
muligheden for forældrekontingent er
implementeret.

Spredt på TRoA.dk.

Kåre

Næste
møde

Kåre rykker Bo for hvornår der kommer folie
op.

Done.

Kåre

Hurtigst
muligt

Kåre planlægger mødedatoer i det nye år og
sikrer at de kommer ind i de relevante
kalendere.

Done

Kåre

Hurtigst
muligt

Kåre orientere Bo om at vi gerne vil skifte til
en 100 / 100 internetforbindelse.

Forbindelse skiftet.

Kåre

-

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

Ikke gjort.

Kåre

-

Kåre orienterer Bo om at opgradering af PC
er OK.

Done.

Kåre

Næste
møde

Kåre orienterer Aalborg Spilforsyning om at
vi gerne vil samarbejde.

Done.

Kåre

Hurtigst
muligt.

Kåre orienterer vores udvalg om samarbejdet
med ASF og hvad det kommer til at betyde.

Done

Kåre

Hurtigst
muligt

Kåre får lavet det praktisk arbejde omkring
oprettelsen af TRoA News udvalget.

Done

Kåre

-

Kåre orienterer festudvalget om at de gerne
må købe en ny højttaler.

Done

Kåre

Hurtigst
muligt

Christine udarbejder en proces omkring
håndtering af gavekort så det fungerer
korrekt økonomisk og sikrer, at
kioskvagterne informeres.

Done

Christine

Oktober

Vi har optalt lageret og fordelt det
på følgende:
-Cafe
-Airsoft
-Magic
-Fest
Det skulle gerne være med til at
give et overblik og de enkeltes
aktivitet.
Til det nuværende regnskab kan
jeg fortælle at cafeens varelager d.

Christine

Næste
møde

ud for dem indtil det er gjort.
Har forsøgt at få fat i regningen to gange
uden held.

Afventer yderligere tests.
Christine, Parbæk og Karsten skal snakke
sammen om hvordan vi bedre kan håndtere
de store udsving i cafeens resultat hen over
året som sandsynligvis skyldes hvornår vi
køber hhv. sælger Magic kort (dvs.
tilsvarende fluktuation i varelager).
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

7/5-17 var 24500 kr og nu er
26.300.
Magic er i samme periode gået fra
72000 kr. til 69.750 kr.
Jeg kan godt gennemgå det lidt
nærmere til næste møde, hvis der
er behov.
Lige nu ser det ud til at cafeen har
et lille underskud. Det er noget vi
ser nærmere på.
Christine får tilrettet og implementeret
rykkerproceduren.

Done

Christine

-

Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge
til virtuel tabletop og kommer derefter med
et oplæg til godkendelse.

Parbæk er i gang med at
undersøge detaljerne.

Parbæk

-

Parbæk laver plakat til ASF vi kan hænge op
dernede.

Done.

Parbæk

-

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

Afventer stadig.

Mikkel

Ultimo
oktober

Liste over faciliteter og resourcer i TRoA –
der mangler kun oversigt fra værkstedet.

Astrid afventer at kunne fange
Baagøe.

Astrid

-

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

Godt undervejs.

Astrid

Oktober

Astrid skal supplere et par ting ang.
Krigslive:

Kåre rykker Astrid får en endelig
bekræftelse på de to første
områder.

Astrid

-

Astrid tager kontakt til studentersamfundet
med henblik på at vi gerne vil kunne
reklamere for vores forening der. Nadia vil
gerne være udførende.

Done. Det er for dyrt. Vi gør ikke
mere.

Astrid

Hurtigst
muligt

Astrid tager kontakt til Aktiv Sommer med
henblik på at forberede vores deltagelse deri.

Vi hører mere fra dem i løbet af
efteråret.

Astrid

-

Astrid tager kontakt til Bo ang. at få trykt
foldere.

Status er ukendt.

Astrid

-

-

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

-

Hvad bliver cut-over date?

-

Er der nogle rettighedsproblemer
ifht. GoT.
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Kontakt til Martin Uggerly ang. at få
nuanceret sagen omkring det lidt omblæste
forløb med udskiftning i arrangørgruppen i
Sidste Søndag.

Martin er blevet kontaktet over
mail og messenger men har ikke
svaret tilbage på nogen af delene.

Nadia

Næste
møde

Aagaard laver en orientering om hvem man
tager fat i hvis man har problemer med at få
adgang til lokalerne. Der er oprettet en email
men folk er ikke informeret.

Done.

Aagaard

Næste
møde

Christian undersøger mulighederne for
opvaskemaskine og sørger for indkøb.

Done, installeret i køkkenet

Christian

-

Parbæk anskaffer et stykke
bordplade og får sat over
opvaskemaskinen.

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.
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

HENVENDELSE: AALBORG BØRNEKARNEVAL 2018
Ansvarlig: Nadia
Hej Nadia
Håber at I havde en god dag til Børnekarnevalet.
Jeg ved godt, at jeg er tidlig ude, men vil da lige høre om I har lyst til at være med til Børnekarnevalet igen i
2018?
Børnekarnevalet finder sted lørdag, den 19. maj 2018 fra kl. 10.00 - 16.00.
Vi snakkes ved.
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Venlig hilsen
Lene Pedersen
Aalborg karneval

BESLUTNING
Nadia har ikke mulighed for at løfte den. Er der nogen andre der vil? Nadia spørger de andre der var aktive
om de har lyst.

HENVENDELSE: BESØG HOS 8. KLASSE PÅ
Ansvarlig: Nadia
Jeg har fået følgende henvendelse over facebook:
Hej nadia, jeg er medlem af troa, og jeg har en klasse lærer der gerne vil arrangere en dag med brætspil, pnp
osv. For klassen Hvor han har tænkt om det var en fra troa, der kunne komme at fortælle lidt om hvad troa
er, og forklare lidt om de forskellige spil typer. Du kan skrive til min lære med svar på
Morten_krogh@Hotmail.com Han håber at det kunne bringe flere elever til at komme sammen og spille.
H.V.H. Sofus mangaard

BESLUTNING
Nadia tager gerne teten på denne, og kontakten til Morten Krogh.

HENVENDELSE: GAVE FOR LYDANLÆG
Ansvarlig: Kåre
Thomas Madsen spørger til om vi kan købe en gave til hans far og bror som har anskaffet og opsat nyt
lydanlæg i kælderen. Rammen er 200-300 kroner.

BESLUTNING
OK. Kåre orienterer.

HENVENDELSE: BIFROST MØDE
Ansvarlig: Kåre
Bifrost spørger hvilken dag vi gerne vil have Region Nord møde. Følgende datoer er i spil: 2/10, 16/10, 23/10,
30/10, 6/11, 20/11, 27/11.
Hvem tager med og hvilke dage kan vedkommende?

BESLUTNING
Bare vælg en dato. Vi kommer nok.

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

GENNEMGANG AF REGNSKAB
- Som tidligere skrevet er varelagrene talt op og fordelt efter udvalg. Det gik fint og vi forventer det giver
mere overblik i fremtiden.
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- ½ års regnskab er godkendt af alle - også intern revisor
- Bambora (Ny betalingspartner til dankort) er oppe og køre og fungerer fint.
- Den nye mobile pay er oppe og køre og det fungerer super godt. Vi har opsagt abonnementerne på de
telefonnumre vi brugte til dette og er også ved at opsige vores gamle mobile pay aftale (ikke at den koster os
noget).

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

PENDRAGONS ÆRE
Ansvarlig: Erik
De havde møde i lørdags. Indtil videre er det lagt til d. 14. – d. 15. april. Plan for reklame undervejs.

MINFORENING
Ansvarlig: Nadia
Jeg er startet i praktik hos MinForening og har fået lov til at arbejde med udformingen af ressource styring
funktion i app’en. Her er det oplagt at bruge TRoAs hjælp, da vi ligger i den ekstreme ende i forhold til
ressourcer og materiel. Dette er en mulighed for TRoA at få indflydelse på hvordan sådan en funktion
designet, og tilpasset vores behov.
Derud over kommer der en betalings funktionen bygget på mobilepay. Dette kunne også være særdeles
brugbar for os.
Der kommer en workshop en aften hvor vi kan snakke ideer.

BALLADE I BRIKBY
Ansvarlig: Baagøe
Regnskabet er afsluttet og der er et plus på 12.000 hvoraf de 5.000 bruges til at forberede næste år og de
7.000 er et overskud der bliver delt mellem de to foreninger.

KRIGSLIVE
Ansvarlig: Kåre
Hjemmeside er klar og bliver offentliggjort i weekenden. Tilmelding er også klar.
Copyright issue tror vi ikke, vi behøver at gøre mere ved. Der mangler stadig formelt set et opdateret budget
med en formel cut-over dato, men Astrid har detaljerne på plads.

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
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Ros

Modtager

Astrid og Jakob fik sat lys op i
kælderen.

Astrid og Jakob

Ordnet telte og ryddet op i
kælderen.

Thomas Aagaard, Thomas Madsen, Morten
Meyer, Steffen Kanstrup, Jakob Kannegaard,
Erik Støvring og Bo Karlsen

Nyt lydanlæg sat op i kælderen.

Thomas Madsen

Malifaux turnering

Ole Bo for at lave turneringen.

Ansvarlig

Bestyrelse og brætspilsudvalg for det arbejde
de gør.
Kasser Christine for hjælp med mobilepay og
moralsk support igennem processen.
Kåre for at oprette billetsystem og lyn hurtig
feedback på mail.
Thomas Madsen for at klargøre sovelokaler i
kælder.
Uffe for at Flexibilitet i forhold til lokaler.
underholde, sælge øl og hjælpe deltagere til
langt ud på natten.

Kåre poster på hjemmesiden, Baagøe poster på facebook.

7. PERSONFØLSOM SAG 1
Ansvarlig: Nadia
Lukket punkt – personfølsom sag!

8. PERSONFØLSOM SAG 2
Ansvarlig: Nadia
Lukket punkt – personfølsom sag!

9. STATUS PÅ KOMMUNE OG LOKALER
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Bo og Christian havde et møde med Aalborg kommune og LOF den 31. August. Mødet forløb ganske
udmærket, og alle var nogenlunde tilfredse med resultatet.
Nøglebrikker: Vi har for nyligt fået en opdatering fra Actas, som leverer nøglesystemet, og der blev spurgt fra
Beredskabsstyrelsen, om vi stadig havde problemer. Vi har fra vores siden ikke haft problemer mens LOF
stadig har mange problemer, vi blev enige om at det nok var et spørgsmål om at deres brugere ikke forstod
systemet. LOF havde også et stort problem med at deres døre sjældent var aflåste, vi hjalp dem med at forstå
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hvordan systemet virker, og det bliver skiftet så det virker på samme måde som vores. Endelig spurgte LOF i
hvor stort omfang de måtte trække på Bo som ressource, og jeg forklarede dem at de måtte de overhovedet
ikke. Men vi aftalte at hvis de sendte anmodninger om nøgler til key@troa.dk, så ville vi behandle det, da
omfanget er meget mindre end hvad vi bruger på egne medlemmer.
Den fysiske bygning: Jeg fremlagde at der var meget vand uden foran vores dør, og at der manglede lys. Alle
var enige om at det var et problem, og Aalborg Kommune vil i første omgang opsætte lys, og undersøge
efterfølgende om man kan gøre noget ved vandet. Jeg tror vi bliver nødt til at rykke dem for begge.
Nyt tag og 2 sal: Taget forventes at være færdigt november/december. Som udgangspunkt har de fået at vide
at det ikke vil påvirke vores aktiviteter, men Aalborg Kommune lover at fremsende et lidt mere detaljeret
skema over hvilke dage der kan være et problem. Det rammer nok mere LOF end os.
Der var også en diskussion om hvem 2 sal tilhørte, og LOF fik forklaret at det ikke var deres, det var meget
overraskende for dem, (mindre overraskende for os andre at de følte det sådan). Aalborg Kommune
forklarede at lokalerne fremover kommer til at blive stillet til rådighed for andre brugere i kommunen, og at
der ikke er nogen der har førsteret, og at hvis LOF eller vi vil bruge lokalet skal vi reservere det via
kommunens hjemmeside, som alle andre. Vi sagde til kommunen og LOF at vi synes det er en god løsning
fremad. Det betyder nok at vi skal betale for at bruge det, så vi skal måske overveje om arrangementerne skal
betale for den regning, eller om det er noget bestyrelsen sluger.
Rengøring: Vi snakkede om hvor meget rengøring vi kan forvente. Der bliver gjort rent mandag og torsdag.
Toilet bliver gjort rent, der vaskes gulv på toilet og i køkken, gang og fællesareal støvsuges. Hvis køkkenet er
ryddet bliver der også tørret af derinde. Kommunen leverer alt til at udføre dette arbejde. Vi har været
forkælede på Torvegade og fået mere end gennemsnittet, så det her er hvad andre får tilsvarende steder.
Derudover fik vi en masse ros fra hende der gør rent. Hun havde forventet et stort kaos da hun kom tilbage
fra ferie, men der var pænt og ryddeligt. Så hun er meget tilfreds, og nævnte også dette for kommunen.
Kælderen: Vi slipper for at betale husleje/gebyr for de rum vi ikke har adgang til, vi fik flyttet vores ting
udenfor, så vi har ikke længere noget derinde. Vi snakkede om belysning i lokale 4, og kommunen vil gerne
sætte noget lys op, samtidig med at de laver lys udenfor. Vi sender dem en plantegning, så de kan se hvor vi
gerne vil have dem.
Skiltning i opgang: Vi får tilbud, som vi sender videre til kommunen. Kommunen dækker sandsynligvis alle
udgifter. Ikke noget fancy, men ensartet.
Køkken: Kommunen trak lidt i land, og det bliver nok først december/januar. Vi sender dem en tegning på
hvordan vi gerne vil have det. De var lidt bekymret for omkostningerne, men erkendte at der var en del ting
der var meget slidte.

ANBEFALING
Vi bør forklare udvalg der bruger 2. sal/ gymnastiksalen, at det kommer til at koste os penge fremover at låne
den (21kr per time?). Hvis det er muligt regnskabsmæssigt burde denne udgift pålægges
udvalget/arrangementet.
Opret opgaver til Bo med at sende tilbud på skiltning og plantegning for kælder til kommunen, Opgave til
Christian på at udarbejde en tegning over fremtidigt køkken og sende til kommune, opdater i hvilende
opgaver.

DISKUSSION
Vi kommer ikke til at betale for de lokaler, vi ikke bruger.
Vi får lys sat op i lokale 4 som kommunen betaler for.

BESLUTNING
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Christian skal bede kommunen om at lægge en note ind på lokalet om, at det ikke er egnet til
sportsaktiviteter for at undgå at lave for meget larm for os.
Christian skal høre, om der er en årlig hovedrengøring (eller sådan noget).
Eventuel lejeomkostning kommer til at blive belagt de enkelte arrangementer. Nadia sender en orientering
ud til udvalgene.

10. GÆSTESPILLERE TIL TABLETOP
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi har fået en større orientering fra Tabletopudvalget der bl.a. indeholder en forespørgsel om gæstespillere.
De ønsker at kunne afholde et arrangement en gang om måneden hvor et medlem kan medbringe en
gæstespiller mod at denne betaler 25 DKK for aftenen på samme måde som vores turneringsevents.
Det er ikke ulig hvad vi f.eks. gør med brætspilscafe på månedlig basis og faktisk også Magic langt mere
regulært.

ANBEFALING
Det her er et svært punkt. Ikke så meget grundet den konkrete sag (for den er jo identiske med de øvrige)
men fordi jeg mener vi nu er på vej til at sætte en præcedens. Skal man så også kunne spille med på et
bordrollespilshold ved at betale 25 DKK per gang? Eller bruge værkstedet? Hvordan skelner vi mellem de
lejligheder hvor det er OK og dem, hvor det ikke er? Hvad med blood bowl hvor man spiller en gang om ugen
over 3 måneder?
VI har tidligere (nok lidt uformelt) arbejdet med at det kun var til formelle arrangementer og der skal være
en klart ansvarlig for arrangementet som sikrer, at der bliver betalt. Det er måske også fremadrettet en fin
model men den kræver formalisering.
Jeg har to modstridende holdninger til den her sag.
Den ene er, at vi som udgangspunkt gerne vil kunne afholde arrangementer i vores lokaler hvor ikkemedlemmer kan komme og – for nogles tilfælde – blive inspireret til at blive medlemmer og for andres
vedkommende måske bare se hvor fantastisk en forening vi er. Vi tror grundlæggende på at være åbne og
imødekommende.
Den anden er frygten for at vi udhuler medlemsskabet. Det er med disse arrangementer under angreb på to
måder. Den ene er den ret åbenlyse – at det for nogle personer bare bedst kan betale sig ikke at være
medlem. Det er folk der regner på det og ser, at selvom de måske de-facto er en del af miljøet omkring
klubben, så kan det økonomisk bedre betale sig for dem ikke at være medlem fordi de kommer sjældent i
klubben. Den anden måde er lidt mindre synlig – når vi på regulær basis ser ikke-medlemmer i klubben så
bliver det sværere at italesætte og forholde sig til folk der måske ikke har lov til at være det. Dette problem
opstår uanset om de ikke-medlemmer der er i klubben har lov til at være der (fordi de er der som en del af et
arrangement) og hvis de ikke har lov (fordi de ikke forstår, at de på alle andre tidspunkter skal være
medlemmer – vi har allerede haft nogle stykker af disse). Begge dele betyder nemlig, at det er sværere for alle
medlemmer at tiltale når folk de ved ikke er medlemmer er til stede i klubben fordi der kan være mange
årsager til, at de alligevel har lov til at være der – og ingen har lyst til at være ham idioten der siger ”Jeg tror
ikke du må være her” når det så viser sig, at det må de godt. Det giver trælse konflikter.
Min anbefaling til denne konkrete problemstilling er, at vi åbne den op for et bredere udsnit af de
udvalgsaktive så de kan være med til at træffe en beslutning om hvad der er den gode håndtering.
Jeg har et oplæg herunder, men jeg vil egentlig hellere have en bredere skare med i at diskutere emnet.
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Oplæg til retningslinie:
-

Alle arrangementer i foreningens lokaler hvor ikke-medlemmer er velkomne, skal godkendes af
bestyrelsen.

-

Ikke-medlemmer skal betale mere end medlemmer for at deltage i den slags arrangementer.
Retningslinien er 25 DKK for en dag / 50 DKK for en weekend. Dette ekstra beløb må godt bruges på
selve arrangementet – der er intet krav om at det skal genereres som overskud. Det vigtige er bare, at
ikke-medlemmerne ved, at de skal betale for arrangementer i foreningen hver gang og medlemmerne
får noget for deres medlemskab.

-

Der skal være en specifikt udnævnt ansvarlig for hvert arrangement som har til ansvar at opkræve
betaling – dette er særligt relevant hvis det er et arrangement der er gratis for medlemmer men
koster noget for ikke-medlemmer.

-

Hvis der er tale om et arrangement der sker gentagne gange skal frekvensen ikke være mere end én
gang om måneden for at undgå, at folk bare betaler ”per gang” i stedet for at være medlemmer.

DISKUSSION
Lang debat om behovet her.
Debat om hvem der skal inviteres – skal det kun være udvalgene eller skal det være alle medlemmer? Der var
konsensus om at åbne op for alle medlemmer men fokusere på at invitere udvalgene.

BESLUTNING
Kåre laver en indkaldelse og et oplæg til et sådant møde.

11. DONATIONER TIL AUKTIONEN PÅ FORUM
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Hvad skal vi donere til Forum auktionen? Herunder er nogle bud:
-

Retten til at hænge et valgtfrit billede op på en væg i TRoA indtil næste Forum (op til A3, skal være
stuerent overfor børn og unge, køber skal selv supplere billedet, afholdes der ikke yderligere forum
pilles billedet ned med udgangen af 2018).

-

1 sides reklame i TRoAs nyhedsbrev for noget, som falder indenfor vores formålsparagraf, ellers er
anstændigt, osv. Spørgsmål kan sendes til news@troa.dk.

-

Descent (worn, men inkl. durk regler) (300,-kr)

-

Terraforming Mars (NiB) (500,-)

-

Saboteur (50,-)

-

Betrayal 1st Ed. (worn) (100,-)

-

Blood Rage (Kassen i stykker) (500,-)

-

Family Business (50,-)

-

Fri Bar til en TRoA Fest i 2018 til én person.

ANBEFALING
Vi donerer ovenstående ting til auktionen.
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DISKUSSION
Terraforming Mars blev diskuteret. Vi kan ikke returnere spillet, så vi skal alligevel sælge det brugt. Det giver
mere mening at give den end at forsøge at sælge den som brugt.

BESLUTNING
Vi donerer ovenstående ting.
Vi sætter 2.000 DKK af til at købe ting på auktionen. Kåre tager ansvaret.

12. OPDATERINGER FRA TROAS UDVALG
Ansvarlig: Nadia

BESKRIVELSE
CAFÉ-UDVALGET/KIOSKEN
1) Nye varer i sortimentet: Vi har over sommeren fået følgende nye varer i kioskens udvalg - Loctite
Superlim, Målebånd med cm og tommer til alle vores figurspillere, og har siden afvikling af sommerlejren
igen 1½ l dansk vand med Citrus og 1½ L 7UP i Kioskens udvalg.
2) Udgåede varer: 1½ Sprite er udgået fra Jysk Drink og Vi får i stedet 7Up, en tilsvarende type sodavand.
3) Nu da sommeren går på hæld bringes kioskens beholdning af Ice Tea ned i begrænset omfang.
4) Ny hylde til chips er blevet opsat, og Vi kigger i øjeblikket på en mulig løsning på Fest-udvalgets problem
med at flytte flasker frem og tilbage - Vi skal dog have holdt et møde med Kathrine (festudvalget), således, at
der er enighed derom.
5) Der er blevet snakket med Uffe Væversted Jensen i forbindelse med opsætning af varer til salg i
forbindelse med specielt magic, og ifølge Uffe skulle der være plan om montre til opstilling ved vinduerne
udenfor kiosken til fremvisning af sådanne ting, som raflebægre, terninger og andet. Vi vil kigge på
opsætningen af varerne i kiosken i løbet of september/oktober, således, at Vi kan få kiosken gjort så
præsentabel, som muligt.
6) De forsvundne poser og labels til flaskepant er blevet fundet.
7) Der er blevet afhentet flaskepant af Dansk Retur System.
8) Der er modtaget forslag fra Bo Karlsen til ny varer til Kiosken - FazerMint og Dumle - Det tager Vi med i
forbindelse med i næste bestilling af varer.
9) Søndag, den 4/9 blev der foretaget lagerstatus af Søren Parbæk i samarbejde med klubbens kasserer i
forbindelse med overgangen til opdelt lager, således, at magic kører for sig selv - med henblik på, at Vi kan få
et mere klart overblik over udviklingen i kiosken (uden de store udsving, som Magic kortene giver)
Kiosken - Karsten Rasmussen

TROAS PROJEKT: X-WING
1) Der blev afholdt X-wing turnering i foreningens lokaler under FFG Organised play.
2) Vi slår pt. eventet op på Jutland X-wing for at ramme så mange af de tidligere deltagere, som muligt.
Yderligere har Vi aftale med X-wing Aalborg, X-wing Odense, Copenhagen X-wing, Aros X-wing (Århus) om,
at Vi poster på deres sider på Facebook med accept af de forskellige administatrorer - Ligeledes poster Vi på
TRoAs Table-top, og TRoAs generelle Facebook side. Arrangementerne er ligeledes at finde i kalenderen
på www.troa.dk
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3) Vores første officielle Store Event løb af stablen den sidste lørdag i Juni med 16 deltagere. Der er blevet
etableret aftale med nogle af de dygtige spillere i Jylland om, at fungere, som dommere sammen med Os i
forbindelse med vore arrangementer. (Bl. a. har Paul Bridge og Søren Husum været behjælpelige)
4) Første Escalation Turnering blev afholdt den sidste lørdag i Juli med 8 deltagere. I Escalation laver man
en liste til 4 runder - 1 runde 60 points - 2 runde 90 points - 3 runde 120 points - 4 runde 150 points - alle
skibe og up-grade kort, der anvendes i 1 runde, går videre til runde 2 (og så fremdeles), således at build'et
udvides med flere skibe og flere up-grades. Runderne har her forskellig varighed, hvor standard varer de 75
min.
5) Standard turnering blev afholdt den sidste lørdag i August med 8 deltagere.
6) Næste turnering er en Squad Leader Turnering den sidste lørdag i September. Squad Leader turneringer
er beregnet på at give nybegynderne en mulighed for at prøve turneringsformen. I Squad leader turneringer
må man kun anvende små skibe, maks. 2 af hvert up-grade kort (ingen unikke Crew eller Droide-kort) - ellers
så anvendes standard formen for turneringer.
7) Vi har lavet et samarbejde med folk fra X-wing rundt om i Jylland for at Vi ikke ligger arrangmenter oven i
hinanden - Der er indgået samarbejde med Arnold Busch i Silkeborg, og Frontline i Herning. Ligeledes, har
Vi indgået samarbejde med Aalborg Spilforsyning, der lånte nogle af vores måtter i forbindelse med
afviklingen af deres Store Championship her i starten af September. Aalborg Spilforsyning udtrykte, at de
gerne så et tættere samarbejde med TRoA.
Valkyrie Games (Lene Høst), der har til huse i Brætspils-caféen, hvor K9 også holder til, har ligeledes givet os
mulighed for at slå vore arrangementer op på hendes butiks facebook side.
8) Vi vil fra TRoAs Projekt: X-wing side gerne booke den sidste lørdag, hver måned i 2018 til afvikling af vore
turneringer - og ligger snarest muligt datoerne op på hjemmesiden, så Vi ikke kommer i konflikt med
andre udvalg, da Vi NU har fået etableret Os i X-wing-miljøet.
9) Pt.benytter Vi Os af officielle præmier fra de forskellige kits fra FFG - har muligheden for at lave 3D print
til token holdere og dial holdere, og muligheden for at få lavet helt unikke kort til vores egne arrangementer
via "Monkey Pablo" (en af FFGs anvendte alternate art kunstnere) - MEN vil gerne undersøge muligheden for
at få lavet specielle afstandsmålere 1-3, 1-2, 1 i acryl i sort med Foreningens Logo trykt i hvidt, som vil være
en unik præmie, og en billig reklame for vores forening. Vi har dog IKKE undersøgt omkostninger ved dette
endnu - MEN vil gerne have bestyrelsens udmelding om I synes, at det kunne være en god ide.
10) Mht. præmier, så hører Vi meget forskellige tilbagemeldinger - og tror, at Vi har fundet en god løsning
ved at kombinere de forskellige muligheder. Vi har acryl tokens, up-grade kort, alternate art pilot kort,
alternate art upgrade kort, terninger, terningposer, og mulighed for 3D print (store og små token holdere,
dial-holdere, og en special senatorial shuttle)
Vi har i den forbindelse fået mulighed for at erhverve Os nogle skibe til præmier til en meget fordelagtig pris,
men har ikke kalkuleret med denne mulighed i vores budget, derfor vil Vi gerne have bestyrelsens accept af,
at Vi køber disse med henblik på at bruge dem, som en del af præmierne for 2018 - Prisen beløber sig til ca.
1300,-.
Samtidig har Vi talt med Aalborg Spilforsyning om at være sponsor til vores event - mod de så måtte komme
og sælge nogle af deres X-wing produkter under vores events - Dette er også en ting, som Vi gerne vil
have bestyrelsens besyv til at sætte iværk. X-wing turneringen den 30.september 2017 kunne være en fin
mulighed for at prøve det af (hvis altså bestyrelsen giver OK).

TABLETOP UDVALGET
Lille update fra tabletop udvalget.
Vi har siden sidst fået afholdt en 9th age og en Malifaux turnering samtidig med at vi har startet den
sædvanlige Mordheim campagne.
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Der er igen stort pres på vores lokaler da den nye version af Warhammer 40.000 er udkommet.
Derudover har en af vores medlemmer et nyt initiativ igang, med et rollespils marked, hvor i starten er det
tænkt som køb og salg af dele fra figurspil til hinanden. Men hvis alt går godt i fremtiden vil byde på køb og
salg af alt rollespils relateret.
Ud over det er der planlagt 3 turneringer mere i løbet af de næste par måneder, en 9th age, en 40K og en Age
of Sigmar.
Så alt i alt en fantastisk tid for Tabletop i Troa

TROA NYHEDSBREV
Nyhedsbrevet kommer ud i aften.
Der er nogle dele som jeg endte med at droppe, fordi jeg ikke har haft overskud til selv at få gjort noget ved at
få dem skrevet. Men skal min egen regel om at det Skal ud overholdes, så dur det ikke at udskyde det
længere.
22 sider er også ok. (hvor ca. halvdelen er med meget ny tekst)

SOMMERLEJER
Sommerlejr udvalget laver intet før engang i det nye år.
Så vidt jeg husker, lavede vi i år et lidt mindre overskud end hvad vi har været vant til i de sidste par år, men
til gengæld fik folket lidt bedre mad og vi brugte igen nogle penge på noget udstyr, som vi kan bruge
fremadrettet også.
Alt i alt en rigtigt god 2017-lejr.

IT-UDVALG :
Vi forsøger at give folk adgang til troa.dk til selv at oprette ting.
Vi skal hjælpe med at lave hjemmeside til krigslive.
Ellers har vi ikke det store at rapportere.

FEST UDVALGET
Efter sidste fest er vi blevet enige om at tage Søs med ind. Hun melder sig af samme grund ind i klubben. Vi
er altså 5 personer nu og dermed et fuldt ud fungerende udvalg igen :-). Vi oplærer alle fra bund af nu så vi
alle kan det hele og gør tingene ens. I den forbindelse mødes vi med Christine og får styr på penge, dankort
osv. Inden næste fest.
Desuden er forberedelserne til julefrokosten i gang og tilmelding håbes at komme op i slutningen af næste
uge.
Hilsen
Kathrine

SIDSTE SØNDAG
SS vil vi gerne melde at.
Her går det godt. vi er nu en forholdvis stabil gruppe. vi afholder Ca 2 møder hver måned og der er en god og
konstruktiv tone.
vi arbejder fortsat på at udbygge vores synlighed på nettet med lidt pr. samt vores projekt om at indføre
endnu en spilbar faktion. med andre ord vi er stille og roligt ved at gøre SS til vores eget. vi har også fået gang
i statastikken igen. og skriver nu deltagerne ind efter medlems status, køn og alder. sidste spilgang var der
mødt ca 70 op. så vi er ved godt mod.
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derudover er vi i forsat dialog med Rasmus som vil lave et updateret reglsæt for magi.

UNGDOMSUDVALGET
I ungdomsudvalget er der god energi, gode ideer, men også en fornemmelse af tomgang. Vi har ugentige
deltagere til vores aktiviteter, men vi i en del tid set at der kommer nye til, mens at andre forsvinder.
Resultatet er at vi ligger på et konstant, om end lidt ustabilt deltager antal. Vi har også godt kunne mærke at
en del af vores faste deltagere gennem en årrække nu er taget på efterskole.
Vi har indgået et samarbejde med biblioteket om at producere nogle korte pnp moduler til dem, og vi
arbejder med en deadline der hedder slut september.
Vi ser frem til et efterår med både nye og gamle aktiviteter, og håber at vi knækker koden til at fastholde
vores deltagere i en mere konstant grad.

ANBEFALING
Vi skal beslutte følgende:
1) X-Wing vil gerne booke lokaler den sidste lørdag i hver måned hele 2018 til afvikling af turneringer.
2) X-Wing vil gerne have bestyrelsens besyv med i forhold til at få lavet specielle afstandsmålere til
prømier (Se x-wing punkt 9)
3) X-wing vil gerne have yderlige 1300 til extra præmier (se punkt 10)
4) Om Aalborg spilforsyning må fungere som sponsor til X-Wing og komme og sælge deres vare til
tuneringer (se punkt 10)

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
1) OK
2) OK
3) Såfremt det laves som overskud et tilsvarende overskud i 2018 så er det OK.
4) Jo, det må de gerne – det er den aftale vi har indgået med dem.
Nadia orienterer.
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