04/11/13

Printing 12. Juli 2007

Referart af Bestyrelsesmøde i TRoA
Dato: 12-07-2007
Tilstæde: Niels Christian, Jonas, Migal, Jakob Munk og Parbæk
Afbud: Anette, Rostok og Christian
Dagsorden:
1. Formalier
2. Regnskab
3. Kontingentkontrol
4. Rengøring
5. Lokaler
6. TRoA-wear
7. Evt.
A) Aktiv sommer
B) KZ - ringede
C) Krigslive hjemmesiden
1. Formalia
Referat fra sidst: Godkendt
Næste møde aftales over mail
Referant: Parbæk
2. Regnskab
Status regnskab: Bogført til 10/5. Parbæk forventer at der er et halvårsregnskab klar i løbet af
14 dage.
Generelt laver Parbæk regnskab sammen med Bo hver tirsdag under telefontiden. Når
regnskabet er op til dato overtager Bo bogføringen, så der kun er bilag fra en uge af gangen
der skal bogføres.
3. Kontingentkontrol
Der køres kontrol sidst i juli – parbæk mailer om dette.
4. Rengøring
Generelt. Der er kun et hold der mangler at gøre rent fra sidste periode af rengøringsplanen.
Det bliver der fulgt op på.
Straf rengøringsordning. Samme som nedenstående eller ekstra rengøringsomgang (ud over
det på planen)
Straf oprydning: Niels Chr. Følger op på de klager der kommer. Første sanktion: 14 dages
spilforbud for den sammensætning af medlemmer.
Jvf. debatten på forum: Niels chr. Har fulgt op på debatten.
Jonas og Migal følger op Hyggetorsdags-medlemmer
5. Lokaler
Reol sat op i lokale 4. Tømt lokale 2 for ting, så det kan benyttes til hyggerum igen.
Skabe til Battle: MBOs skabe – lokaleudvalget kontakter MBO igen.
Planlæg arbejdeweekend i løbet af efteråret (Niels Chr.)
6. TRoA-wear
Parbæk bestiller 10 stk t-shirts til test
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7. Halvt kontingent til dem der laver noget
Jonas laver en liste vedr. Sidste Søndag
Niels Chr. mailer liste med folk i Lokaleudvalget
Parbæk underøsger hvem der skal godkende ungdoms-GM-er
8. Evt.
A) Aktiv Sommer: Rengøring er et problem under arrangementet. (Der kom en klage i løbet af
ugen hvor det blev afholdt.) Næste gang skal der ryddes op fra dag til dag samt støvsuges. Der
blev dog gjort ordentligt rent fredag hvor arrangementet sluttede.
Aktiv sommer live-delen: Der skal kun være en der står for det (og han skal være tilstæde), med
en del flere medhjælpere, der er der en eller flere dage.
Der skal laves en ”How-to-do” for aktiv sommer. (Migal skriver en side)
B) KZ ringede ang. Samarbejde med Århus Middelaldermarked. De har et middelalder-telt som
modydelse med hensyn til lån af vores huse/ting
C) Hjemmesiden: Krigslive.dk – TRoA beholder kontrollen af domænet ind til videre. Hvis Kåre
vil lukke domænet skal det godkendes af bestyrelsen først. Hvis Aagaard vil overtage
domænet, skal bestyrelsen have en anmodning med begrundelse (skriftlig eller mundtlig).
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