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Referat af bestyrelsesmøde i TRoA
Dato: 13-06-2007
Tilstede: Michael G. Nielsen, Niels Kristian T. Anette Bavnshøj, Jonas Byrresen, Søren Parbæk,
Thomas Rostok, Uffe V. Jensen og Jakob Munk(ref).
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Opfølgning af evt. regn i Battlelokalet
3. Anmeldelse af indbrud
4. Rengøringsartikler
5. Ny administrativ medarbejder
6. Anlæg i battle
7. Budgetopfølgning
8. Fest/aktivitets udvalg
9. Dragen støttefest
10. Interview med Simon fra kommunen
11. Udlån af huse tik einherjerne
12. Udlån af lokale til LLR
13. Evt.
A) Lateks værksted til østerskov
B) Lokaleudvalg
C) Sommerscenarie
D) TRoAs trådløse netværk
E) Web administrator
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning af evt. regn i Battlelokalet
Der har regnet ind i battlelokalet i forbindelse med gulvlægningen. Bestyrelsen er
opmærksomme på sagen Thomas Rostok holder øje med om det gentager sig.
3. Anmeldelse af indbrud
Den administrative medarbejder sættes på sagen.
4. Rengøringsartikler
Der har været problemer med at holde lagret af rengøringsartikler fyldt, det er der nu taget hånd
om således at der er rengøringsartikler til rådighed.
Det besluttes at udskifte håndklæderne med papirservietter af hensyn til hygiejnen.
Det overvejes at indkøbe rengøringsartikler hos Lyreco, så vi kan få dem leveret (Bo )
5. Ny administrativ medarbejder
Ansættelsesudvalget har instillet Bo Karlsen til ansættelse som Administrativ medarbejder med
forventet virkning fra 15. juni.
Bestyrelsen bakker op om beslutningen.
6. Anlæg i battlelokalet
Der er problemer med at musikanlæget i battle lokalet ofte forsvinder ned i andre lokaler. Det
besluttes at undersøge om brugerne af battlelokalet kan få adgang til at bruge
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aktivitetsudvalgets computer til at spille musik.
Thomas kontakter aktivitetsudvalget.
7. Budgetopfølgning.
Der mangler mange kontingent indbetalinger.
Der er lavet budget med periodiserede udgifter for at danne et overblik over hvornår udgifterne
falder.
Der er budgetteret med 20.000 kr mere i lokalestøtte, det forventes dog ikke at det samlede
resultat bliver lavere end forventet da en række indtægter er højere end budgetteret.
Det besluttes at følge op på om folk der kommer i TRoA betaler kontingent.
8. Fest/aktivitets udvalg
Opdelingen af aktivitetsudvalget er ikke blevet diskuteret internt i udvalget. Bestyrelsen afventer
at det sker.
9. Dragen støttefest
Det er besluttet at holde en Venskabsfest for DRAGEN, hvis aktivitetsudvalget vil arrangere
festen. Foreningerne deler overskudet.
10. Interview med simon fra kommunen
Kommunen har forskellige spørgsmål som de gerne vil have besvaret, Formanden stiller op til
et interview efter mødet.
11. Udlån af huse til einherjerne
Der har været problemer med samarbejdet mellem Einherjerne, det forsøges derfor at lave en
fast aftale om gensidigt udlån af diverse huse, sp der ikke er uenighed om hvad der er et
rimeligt beløb for leje af husene.
Der sendes et brev til Einherjernes bestyrelse og forklarer at vores holdning er ”låner betaler for
transport ud over det betaler låner for eventuelle skader ellers er der ingen betalinger forbundet
med udlån af huse.” TRoA mener det er urimeligt at TRoA skal betale for Einherjernes huse når
TRoA ikke tager betaling.
Thomas Rostok og Michael G. Nielsen skriver til Einherjerne.
Der gives grønt lys for muligheden for at få/bygge et hus til troa mod betaling af arbekdskraft og
evt. materialer. Dog med den betingelse af at Einherjerne ikke tjener penge på det.
12. Udlån af lokale til LLR
Ja
13. Evt.
A) lateks værksted til østerskov efterskole
De har rykket for en indkøbsliste til et lateks værksted. Thomas Rostok ser på sagen. Der
mangler desuden at blive udbetalt beløbet fra støttefesten
B) lokaleudvalg
Lokaleudvalget fungerer ikke godt. Der er brug for en der kan tage føringen og få sat tingene i
gang. Det besluttes at Thomas Rostok og Michael G. Nielsen går med i lokale udvalget.
C) sommerscenarie
Tilmeldingen til sommer scenariet går lidt langsomt, men arrangørerne regner stadig med at nå
op på de 150 deltagere som der er bodgetteret med som minimum
D) TRoAs trådløse netværk
Der har i lang tid ikke været nogen officiel politik på området og adgangen til netværket har
været bestemt af hvem der kunne lokke adgangskode ud af dem der kendte den. Det er nu
besluttet at gøre netværket tilgængeligt for alle TRoAs medlemmer og der vil blive sat en seddel
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med netværkets adgangskode.
Der vil i forbindelse med åbningen af netværket blive placeret et access point på 1. sal for at
gøre den trådløse forbindelse bedre.
Det blev diskuteret at gøre TRoAs trådløse netværk til et hotspot, med adgang for alle. Det
kunne der dog ikke opnås enighed om da dele af bestyrelsen frygtede at netværket så ville blive
misbrugt til terror.
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