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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 11. december kl. 18.30
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Christine, Erik, Kåre, Christian, Baagøe, Nadia, Parbæk
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen
Øvrige fremmødte: Steffen Kanstrup, Kathrine Refsgaard, Jakob Kannegaard, Astrid Budolfsen

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Nadia
Referent: Kåre

2. 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.

Ikke gjort.

Baagøe

Baagøe skal beskrive yderligere om hvordan
en udendørs kompressor skal sættes op så vi
kan få tilladelse fra kommunen.

Ikke gjort.

Baagøe

Nadia og Baagøe laver et konkret oplæg til
”medbring en ven” som kan debatteres på
næste møde.

Gjort

Baagøe

Kåre og Baagøe laver en pilot på Office
licenser og ser, om det er værd at arbejde
videre med eller ej.

Det er Office Online. Derfor
vurderer vi det ikke er
interessant.

Baagøe

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

Afventer om Baagøe vil gøre
noget andet.

Kåre

Kåre skriver til udvalg@troa.dk og orienterer
dem om muligheden for at reklamere for
deres events på facebook.

Er gjort

Kåre

Næste
møde

Kåre skriver ud med ros til og gode historier
på hjemmesiden til dem, der har lavet en
masse fede ting for klubben.

Er gjort

Kåre

Næste
møde

Kåre opdaterer hjemmesiden, orienterer
udvalgene og bredt i foreningen omkring fast
prispolitik på 50 DKK og det kræver

Er gjort

Kåre

Snarest

Næste
møde
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Opgave

Status

Ansvarlig

Kåre hører Thomas Aagaard om han har lyst
til at være sekundær kontaktperson på
alarmen – ellers sætter vi Christian Nørgaard
på.

Er gjort

Kåre

Kåre tager kontakt til Winkas med henblik
på at undersøge, om deres modul til online
indmeldelse stadig er tilgængeligt og
hvordan det fungerer.

Undervejs – der er adgang, vi skal
have en dialog med Winkas.

Kåre

Kåre orientere Bo om udvidelse af
teltrenoveringsbudget.

Er gjort

Kåre

Kåre og Baagøe laver en pilot på Office
licenser og ser, om det er værd at arbejde
videre med eller ej.

Afsluttet. Se ovenfor.

Kåre

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

Bo mangler grafik fra Parbæk for
at kunne færdiggøre opgaven.
Parbæk har en opgave med at få
gjort grafikken klar.

Bo

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

Stadig undervejs og skrider frem
som planlagt.

Bo

Bo får indrettet lokale 4 jf. tidligere plan.

De nye skabe kommer i morgen.
Reoler er undervejs.

Bo

Deadline

dispensation hvis man vil noget andet.

Snarest

Kommunen vil ikke betale for al
elarbejdet alligevel. Der kommer
et revideret tilbud.
Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge
til virtuel tabletop og kommer derefter med
et oplæg til godkendelse. Det er ved at blive
undersøgt.

Ikke gjort.

Parbæk

Astrid koordinerer aktiviteter omkring Aktiv
Sommer – der er et møde undervejs.

Der er møde på torsdag.

Astrid

Christine orienterer Tabletop om
godkendelse om at overskride budgettet så
de kan købe flere måtter.

Er gjort

Christine

Snarest

Chrstine indkalder Sidste Søndag så vi kan
vende deres budget.

Er gjort

Christine

Snarest

Nadia og Baagøe laver et konkret oplæg til
”medbring en ven” som kan debatteres på
næste møde.

Done

Nadia

Næste
møde
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Opgave

Status

Ansvarlig

Nadia orientere vores udvalg om
udvalgsturen og dato så de har god mulighed
for at planlægge efter det.

Done – Første mail er sendt. Der
er en opgave senere.

Nadia

Christian laver et oplæg omkring ting vi skal
have med på GF 2018 til næste møde.

Er gjort.

Christian

Deadline

Næste
møde

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.
Kåre minder Steffen om at hente møntforme omkring d. 1. februar.
Opgave
D. 5. januar skal vi evaluere om vores PR-kampagne giver et udbytte vi synes er
værdifuldt.
Der skal etableres en info-væg herunder tager stilling til hvordan vi skal få
etableret procedurer for dens fortsatte vedligehold.
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.

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.

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Jeg har gennemgået SS budget og givet dem nogle flere ting at tænke over, inden de kommer til mødet idag.
Især deres transportudgift har jeg kigget en del på.
X-wing har søgt om dispensation om 50 kr. reglen for ikke-medlemmer kontra medlemmer.
Festudvalgets vareforbrug er blevet opdateret
Nye budgetter: X-wing, TT, NN og SS
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Opdatering på kassedifferencer: Jeg har forsøgt at lede i de store tal, men det er utrolig svært at finde hoved
og hale i det. Jeg har sendt en mail rundt til de enkelte cafevagter og cafeansvarlige om en generel
opstramning af flere ting, da der sker mange små fejl, som gør det utrolig kompliceret at finde rundt i. Det er
fejl, som ikke burde ske (i hvert fald ikke på det niveau det gør lige nu).
•

Airsoft regnskab godkendt

•

Der er uddybende spørgsmål til Fraktion Paps regnskab – Christine tager kontakt til dem.

•

Sommerlejr budget er godkendt

•

Sidste Søndags budget er godkendt

•

X-wing får godkendt budgettet og prispolitikken med 50 kroners difference fastholdes

•

Table top får godkendt budgettet. Bestyrelsen foreslår tillige at vi øger deres samlet budget til 10.000.

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

MINFORENING
Ansvarlig: Nadia
Workshop 2 er veloverstået. Der var 4 deltagere. Jeg vil fremlægge mine resultater på bestyrelsesmødet i
januar 2018.

KRIGSLIVE
Ansvarlig: Kåre
Der har været workshop i weekenden på Epos.
Der er 14 enhedstilmeldinger, ca. 100 deltagerere tilmeldt, der er to generaler på plads og NK undervejs på
dem begge to. Der er også styr på efterfesten med to erfarne festarrangører.

UDVALGSTUR
Ansvarlig: Nadia
Den foreløbige deltager liste:
•

Uffe V. Jensen (Vinterlejer udvalget)

•

Kåre Torndahl Kjær (Bestyrelsen/IT Udvalg)

•

Thomas Madsen (Tabletop)

•

Rasmus S. Holland (Tabletop)

•

Martin Wichmann (Tabletop)

•

Martin Brassøe (Tabletop)

•

Jens Krarup (Nordens Nætter)

•

Pernille Madsen (Nordens Nætter)

•

Anders Sneftrup (Nordens Nætter)

•

Astrid Budolfsen (KL/Bestyrelsen/Ungdoms Udvalg)

•

Nadia S. Holland (Bestyrelsen)
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•

Thomas Aagaard (TRoA News)

•

Tobias Leth (Fraktion Pap)

•

Mads Rasmussen (Fraktion Pap)

•

Kasper Halkjær (Fraktion Pap)

•

Daniel Johnsen (Fraktion Pap)

Sender mail nr. 2 ud i december. Jeg har derudover ryddet op i vores Facebookgruppe så det kun er folk som
har tilmeldt sig turen der er medlem af gruppen. Som folk efterhånden får meldt dig til turen vil de blive
tilføjet gruppen.

VINTERLEJR
Ansvarlig: Kåre
De er 6 deltagere fra deres maksimum.

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 lægges
som udgangspunkt ud på hjemmesiden.
Ros

Modtager

Bo Karlsen for at finde en mulighed for at få gratis produkter til
Microsoft til foreningen.

Bo Karlsen

Thomas Aagaard for at lave et valgarrangement og gøre en indsats
for at lave et stykke folkeoplysende arbejde gennem TRoA.

Thomas Aagaard

Bo Karlsen og Morten Baagøe for hans store arbejde med de nye
klubskabe og research i forhold til forbedring af kælderen

Bo Karlsen og Morten Baagøe

Thomas Aagaard og Bo Karlsen for at kæmpe med at løse
problemet med nøgleserveren og kommunikere omkring det.

Thomas Aagaard og Bo Karlsen

Søren Haaning for hans store arbejde med at promovere 9th age
internt og promovere TRoA eksternt.

Søren Haaning

Thomas Madsen for at hjælpe med at pynte op til julefrokosten
selvom han ikke var en del af festudvalget.

Thomas Madsen

Christian Nørgaard, Erik Støvring og Kåre Kjær for at tage til valg
til folkeoplysningsudvalget og få Christian valgt ind.

Christian Nørgaard, Erik
Støvring og Kåre Kjær

7. GENERALFORSAMLING 2018
Ansvarlig: Christian Nørgaard

BESKRIVELSE
Jeg ville gerne have en diskussion om hvad TRoA burde fremover, men jeg tror ikke vi når det, og jeg kan
ikke helt overskue at bruge tid på det, måske kan vi gøre det i Januar, så derfor kun et forslag.
5

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200
"Bestyrelsens størrelse skal sættes op til 7 personer igen, som kan lave arbejde, og de 2 suppleant poster
prøves at blive forbeholdt nye/unge medlemmer der kan blive oplært og få erfaring med bestyrelsesarbejde. I
forbindelse med "Orkerne kommer" kan vi håbe på at der kommer flere unge der gerne vil prøve at være med
i bestyrelsen, som det ser ud nu kan de få svært ved at få en plads."

ANBEFALING
Dette forslag kommer med i indkaldelse til GF, jeg kan godt stille det selv, hvis bestyrelsen ikke er enig.

DISKUSSION
Bestyrelsen som helhed bakkede ikke op om forslaget. Christian overvejer om han selv vil stille det op.

BESLUTNING
Intet at notere.

8. NYT KØKKEN
Ansvarlig: Christian Nørgaard

BESKRIVELSE
Kommunen har mistet den medarbejder der skulle lave køkken, så de har i stedet hyret et proffesionelt firma
der laver det. Jeg har fået tegninger jeg har godkendt med en bemærkning om at der skal være køleskab med.
I den forbindelse tilbød kommunen nyt køleskab, og i den forbindelse fjerner de det gamle, og giver det
eventuelt til nogle andre. Dette tillod jeg mig at sige god for.
Det forventes at håndværkerne går i gang i Januar.
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ANBEFALING
Det er mere eller mindre sat i gang, vi behøver ikke gøre mere, Christian følger op, og informerer
medlemmerne.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Alle relevante beslutninger – udfyldes under mødet.

9. MEDBRING-EN-VEN PRØVEFORSLAG
Ansvarlig: Nadia og Baagøe.

BESKRIVELSE
BAAGØES FORSLAG
TL;DR
50 kr pr gæst pr dag, og der er ingen begrænsning på antallet af gange man må komme.

K ONCEPT
Et medlem må medbringe en gæst i TRoAs lokaler. Dette koster 50,- pr gang som skal betales over mobilepay
ved ankomst til lokalerne. Dette giver gæste lov til at bruge klubbens faciliteter, lokaler, spil mm resten af
dagen.( der regnes ikke pr døgn, altså hvis det bliver over midnat koster det ikke ekstra. Men hvis man
kommer igen dagen efter koster det 50,- igen.)
Gæstespillere kan kan ikke bruges til at få medlemsfordel, f.eks rabatter til arrangementer eller deltagelse til
arrangementer kun for medlemmer.
Den er ingen grænse for hvor mange gange et medlem tager gæster med i lokalerne og der er ingen grænse
for hvor mange gange en gæst.
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Gæste ordning kan ikke bruges til at udskyde/forlænge evt prøveperiode. Hvis man har været her som gæst
må det forventes at man derved ved hvad troa er og derfor ikke har brug for prøve periode ved evt
indmeldelse senere.
Denne er jeg indifferent overfor(om det kun skal være en pr medlem) Man kan kun medbringe en gæst, hvis
man ønsker at tage flere gæster med, kan man kontakte bestyrelsen og fremlægge sin sag.

NADIAS FORSLAG : TAG-EN-VEN-MED I TROA
Mulighed for ikke-medlemmer at komme i foreningens lokaler

K ONCEPT
Hvis man er medlem i TRoA, kan man tage en ven med i foreningens lokaler på Godthåbsgade 8A som gæst.

H VAD ER DET ? KORT FORTALT :
En service til vores medlemmer, som gør det muligt for dem at have benyttet foreningens lokaler til
aktiviteter sammen med en person, for hvem det ikke giver mening at melde sig ind i foreningen, som f.eks.
enten bord for langt væk geografisk.
Dette er tænkt til at dække situationer hvor man har besøg af en ven fra f.eks. København, og gerne vil bruge
en aften med dem i foreningen. Man kan også forestille sig af man har prøvet at overtale en ven til at være
medlem, men de har travlt, og nåede kun at se foreningen kort under den første måneds prøve periode, så
kan man bruge denne ordning i en kort afgrænset periode med henblik på senere medlemskab.
Hvis man ønsker at komme mere i foreningen, kan man enten melde sig ind, eller deltage i de mange åbne
arrangementer.
Tag-en-ven-med ordningen kan ikke bruges til Arrangementer så som fester, vinterlejer/sommerlejr, live
scenarier, pen and paper hold, Magic og tabletop tuneringer, Brætspil Cafe og lignende.
Pris: Prisen for at tage en ven med er 50kr per dag, og kan betales i kiosken, eller via mobilepay nummer
XXXXX, dette kan også bruges ved bevis ved eventuel medlemskontrol.

H VAD ER DET IKKE:
En måde hvor man kan bruge klubbens lokale regelmæssigt uden at betale medlemskab. Vi håber at ved at
sætte prisen til 50 kr. pr. dag, kan vi begrænse det antal gange man kan komme i TRoA for det bedre kan
betale sig at melde sig ind.
En måde hvorpå to personer kan deles om et medlemskab, og det er ikke meningen at dette kan bruges til at
deltage i regulære aktiviteter over en længere periode, som et rollespilshold, eller en intern turnering.
Det er ikke meningen at klubben med denne ordning skal overendes af ikke-medlemmer til gene for vores
medlemmer. Hvis bestyrelsen fornemmer at ordningen er til gene for vores medlemmers brug af klubbens
lokaler vil ordningen ophøre.
Hvis ordningen bliver misbrugt vil den blive afskaffet igen, på samme måde kan den også blive afskaffet, hvis
den ikke bliver brugt

P RØVEORDNING OG EVALUERING
Denne nye ordning indføres som en prøve ordning frem til 1. marts 2018. Derefter vil bestyrelsen evaluere
ordningen med henblik på hvorvidt den skal fortsætte eller ej. Evalueringen vil foregå ved at gennemse
Mobile Pay for at danne et overblik over hvor mange der har benyttet ordningen indtil videre, derudover vil
der blive lavet lavet en survey hvor medlemmerne har mulighed for at komme med feedback og
kommentarer til ordningen.

ANBEFALING
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Det skal besluttets hvillket forslag der skal danne ramme for den nye ordning.

DISKUSSION
Evaluering: Vi evaluerer løbende på hvert bestyrelsesmøde og samler så op efter sommerferien i 2018 og
prøveperioden varer indtil og med d. 1. oktober og senest d. 1. september melder vi ud om vi fortsætter
ordningen.
Vi skal være skarpe på at kommunikere når evalueringsperioden ophører.
Der er ingen begrænsning på hvor mange venner man kan medbringe.
Vi skal have lavet nogle fine plakater der sættes op overalt i klubben og reklameres med det på facebook /
hjemmesider.

BESLUTNING
Kåre skriver teksten sammen. Parbæk laver et design.
Christine sender et mobilepaynummer.

10. UDVALGTUREN
Ansvarlig: Nadia Schyberg Holland

BESKRIVELSE
Hvem skal inviteres til udvalgsturen udover udvalg@troa.dk?
Hvad skal det faglige indhold være? Forslag: Workshop ang. Bifrost strategien 2018-2020.

ANBEFALING
Følgende bør inviteres:
-

Nicklas Nielsen og Marcus Bach skal inviteres for hans arbejde for Sidste Søndag.

-

Ole Risgaard for at lave Malifaux turnering

-

Søren Haaning for at lave Ninth Age turnering

-

Medlemmer af den afgående bestyrelse; Mikkel Morild (de øvrige er medlem igennem andre ting).

-

Steffen Kanstrup for at afholde mordheim kampagne

-

Jens-Ejnar Stephansen og Bo Karlsen for LAN-udvalget

-

Bo Karlsen for hans tusinde og en forbedringsprojekter i klubben

-

Valdemar Lunddal Jensen for at afholde Subantarctica i foråret.

DISKUSSION
Listen blev justeret til ovenstående.
Længere diskussioner om hvad indholdet på turen skal være. Præsentation af udvalgene, folkene og
arrangementerne blev vægtet højt.

BESLUTNING
Alle ovenstående inviteres. Nadia kontakter dem. Man skal være medlem af foreningen når udvalgsturen
afholdes for at kunne deltage.
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Nadia overvejer nærmere præcist hvad vi tager med i indholdet.

11. NY LAGERANSVARLIG
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Astrid har meddelt, at hun ikke synes hun kan varetage opgaven som lageransvarlig og derfor trækker sig.
Vi har brug for at finde en anden lageransvarlig.

ANBEFALING
Vi vælger en lageransvarlig.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Baagøe er lageransvarlig.

12. WI-FI I KÆLDEREN
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Det lader til, at vi får udvidet med flere netstik til at sætte flere accesspoints op i kælderen.
Udfordringen er, at de accesspoints vi anvender pt. principielt set kun kan håndtere 4 i en samling og vi har
5. At sætte flere op kan potentielt medføre problemer med forbindelse (som vi allerede har oplevet).
Vi bør derfor overveje, at når vi skal sætte nye op i kælderen, så skal vi tænke det igennem. Vi kan egentlig
gøre fire ting:
•

Billigst: At sætte mere op i kælderen af det vi allerede her. Det kan gøres for ca. 500 DKK. Til
gengæld er det på ingen måde fremtidssikret og vi kan risikere at vi får flere af de problemer vi
allerede har set lidt af.

•

Næstbilligst: Køb noget ny til kælderen og sætte et separat netværk op derned. Det vil koste os ca.
4.500 DKK med det gode netværk. Så kan vi på sigt udvide med det gode ovenpå også.

•

Næstdyrest: Skift det hele ud i hele bygningen med en ny løsning i den billige ende. Samlet pris er ca
6.200 DKK.

•

Dyrest: Skift det hele ud med noget bedre – bedre rækkevidde og nyere standard og teknologi. Nok
lidt mere fremtidssikret og bedre performance. Samlet pris ca. 9.000 DKK.

Vi kan også vælge at udsætte beslutningen til GF. Jeg har dog svært ved at se en debat på GF om hvorvidt vi
skal gøre noget så debatten kommer til at køre på hvad. Og selvom det er prisværdigt at inddrage vores
medlemmer i vores beslutninger så synes jeg det er mere interessant at vi bruger tiden på at diskutere tiltag
der drejer sig om vores primære aktiviteter end ”basisydelser” som internet som de færreste alligevel har
noget særligt grundlag at træffe en beslutning på.

ANBEFALING
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Jeg anbefaler at vi godkender den dyreste løsning som er mest fremtidssikret og sætter det i gang inden GF
(hvis stikkene er klar). Vi har tidligere haft problemer med internet indimellem og det er dødirriterende. Vi
skal have noget der fungerer og er ordentligt.
Hvis vi føler os sparsommelige kan vi også tage den næstdyreste løsning men jeg mener det er mellem de to,
at vi skal træffe et valg.

DISKUSSION
Folk vil gerne bruge penge.

BESLUTNING
Vi vælger den dyre løsning. Kåre orienterer Bo.

13. FACEBOOK ADMINISTRATION
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi har måske efterhånden brug for at organisere os lidt på facebook. Vi har lagt op til at de enkelte aktiviteter
har haft deres egne facebooksider og selv styret dem, og det er også fint, men måske har vi brug for at
organisere det lidt mere – også for at kunne få maksimalt udbytte af det.

ANBEFALING
Jeg anbefaler at vi gør følgende:
-

Vi lægger ansvaret for facebook ind i IT-udvalget hvor jeg mener det hører hjemme.

-

Vi tager 1-2 folk ind i IT-udvalget der har lyst til at arbejde med facebook.

-

Vi konsoliderer vores facebook-aktiviteter således vi bedre kan reklamere og styre dem centralt –
nærmere fremgangsmåde aftales med dem der er i udvalget.

DISKUSSION
Der er ingen kommentarer.

BESLUTNING
Vi konsoliderer IT-udvalget med facebookansvar. Vi tager Astrid og Baagøe ind i udvalget. Kåre laver de
nødvendige aktiviteter.

14. FORSLAG OM ”SUGGESTION BOX” I TROA
Ansvarlig: Nadia S. Holland

BESKRIVELSE
Jeg forslår at der opsættes en ”suggestion box” i fælleslokale hvor medlemmerne kan komme med ønsker,
kommentarer eller tanker omkring TRoA. Der er før blevet nævnt at bestyrelsen kan virke skræmmende og
utilnærmelig for de menige medlemmer, der vil jeg gerne give dem muligheden for at kunne komme til orde
hvis de ønsker det. Det kan både være som anonymt eller navngivent medlem. Mit forslag er at kassen bliver
tømt (Jeg kan gøre det om torsdagen) og gennemgået inden hvert bestyrelsesmøde, hvor indholdet så kan
diskuteres. Det er ikke min forventning at der vil komme en lavine af forslag (måske i starten) men jeg synes
det er en fin service at tilbyde vores medlemmer.
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ANBEFALING
Såfremt det er nogen den resterende bestyrelse kan godkende vil jeg sætte det i værk. (finde en passende
kasse, informere deltagerne igennem Facebook mm.).

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Nadia sætter den op.

15. FOLKEOPLYSNINGSUDVALG
Ansvarlig: Christian Nørgaard

BESKRIVELSE
Der var valg til folkeoplysningsudvalget, og der blev snakket lidt bagefter, jeg giver en kort opsummering, og
vi kan overveje om vi vil gøre noget.
Vi fik Christian stemt ind.

ANBEFALING
Vi behøver ikke gøre så meget

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Intet at notere.

16. FONDSØGNINGS KURSUS MED BIFROST
Ansvarlig: Nadia

BESKRIVELSE
Som jeg skrev i min mail i forbindelse med Bifrost GF, snakkede jeg sammen med Claus Raasted ang. at
afholde et fondsøgnings kursus i TRoAs lokaler i Januar (en mandag aften). Jeg har fået svar tilbage fra Claus
at han har sendt det videre til Jesper, René og Klara har koordinationsansvaret. Jeg vil kontakte dem her i
ugen, for mere information.

ANBEFALING
Jeg vil gerne have bestyrelsens holdning til hvorvidt de vil støtte op om arrangementet og hvilke afklaringer
der er brug for.

DISKUSSION
Det skal afholdes i TRoAs lokaler men er gratis og åbent for Bifrostmedlemmer.
Vi skal sørge for at orientere Troels Barkholt om hvad vi gør, fordi vi tidligere har haft en dialog med ham om
at afholde et kursus.
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Det blev foreslået at afholde i februar i stedet for januar.

BESLUTNING
Kåre tager kontakt til Troels Barkholt.
Nadia arrangerer selve kurset og orienterer Kåre om hvem der skal stå for det, så han kan orientere Troels.

17. SOS MED ROLLESPILS FABRIKKEN .
Ansvarlig: Nadia

BESKRIVELSE
Der har ført været forsøg på at genoplive denne gamle tradition, sidst faldt det til jorden pga. Kathrines
brækkede arm, men vi vil gerne forsøge igen. Denne gang bliver det arrangeret uden om festudvalget, således
at det ikke kommer til dræne deres resourcer som jo skal bruges til vores fester, dog er planen at de bliver
afholdt i forbindelse med TRoAs Sommerfest 2018.

ANBEFALING
Jeg vil gerne have bestyrelsens holdning til hvorvidt de vil støtte op om arrangementet og hvilke afklaringer
der er brug for.

DISKUSSION
Nadia vil gerne stå for at arrangere det. PT. er økonomien i det uafklaret.

BESLUTNING
OK herfra, Nadia må gerne arbejde videre med det.

18. SAMARBEJDE MED THYRF
BESKRIVELSE
Jeg har snakket lidt nærmere med Sean næstformanden for ThyRF. Han har skrevet følgende:
Det jeg tænker er at vi er lige pt ved at stable en ny junior kampagne på benene, og arrangørene tænker
kun at holde spil hver anden måned, så om vi kunne komme op til jer hver anden måned
også kan komme med til nogle af vores scenarier, evt vores sommer scenarier, panatria.

evt med at I

ANBEFALING
Bestyrelsens holdning og evt. forslag til nærmere samarbejde med ThyRF.

DISKUSSION
Vi vil gerne samarbejde. Der blev foreslået at sætte nogle penge af til transport. Der blev foreslået, at hvis der
skal sættes penge af til det skal det være en pulje øremærket til f.eks. de unge medlemmer udveksles til
ThyRF.
Der blev også foreslået at vi fokuserer på nogle konkrete arrangementer.

BESLUTNING
Nadia arbejder videre med et konkret forslag.
13

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

19. LEJE AF TING TIL KRIGSLIVE
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Steffen har skrevet og spurgt til at leje ting til en Krigslive tur. Vi er bevidst omkring at der er andre, der
gerne vil leje ting til Krigslive. For at sikre at det ikke bliver rent first come / first served så sætter vi en
bagkant for reservation af ting der hedder d. 15. januar – alle der ønsker at leje ting af TRoA skal have
kontaktet os inden da og så sætter vi dem sammen så de kan blive enige om hvem der skal leje hvad.
Tolderne vil også gerne leje udstyr af TRoA.
Krigslive arrangørerne selv har fortrinsret.

ANBEFALING
Vi vedtager ovenstående.
Vi orienterer Krigslive arrangørerne og informerer alle vi mener kan have interesse i at leje ting af TRoA om
at det er planen så de kan henvende sig inden deadline.

DISKUSSION
Det viser sig, at det er en åben fællestur til Krigslive Steffen vil arrangere. Diskussionen gik derefter på om de
skal have fortrinsret til udstyr og vi dispenserer fra lejeomkostninger. Hvis der er åbent for ikke-medlemmer
blev det jf. vores øvrige politikker besluttet at de skal betale 50 DKK ekstra som ikke-medlemmer.
Astrid siger, at hun ikke vurderer, at hun har behov for telte, borde & bænke, etc. fra TRoA.

BESLUTNING
Kåre skriver offentligt ud og informerer om beslutningen som er som beskrevet i diskussionen.
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