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TRoA - The Realm of Adventurers - 15. December 2009

15. December 2009
Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Tirsdag den 15/12 kl. 19.00
i Lokale 1 i TRoA

1: Formalia
- Afbud: Parbæk, Viktor
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Morten Baagøe
2: Opfølgning
v/ Bo
Opfølgning på følgende ting:
- Virkede rengørings ideen efter fester?
ja
- Er der sket noget med lokale 2?
kabler og lamper er indkøbt
- Er der bestilt /afleveret julekurver?
Bestilt.
- Sprut bevilling hvor langt er vi?
grundet problematik ved søgning af sprutbevilling, vil der for tiden kun blive holdt lukkede fester, dette
er mere eller mindre en formalitet, og har ikke den store betydning for festerne.
- Hvad svarede udlejer?
udskudt da Parbæk ikke er til stede.
- Hvad svarede kommunen?
udskudt da Parbæk ikke er til stede.
- Er der set på rådhuset?
udskudt da Parbæk ikke er til stede.
3. Udskud
v/ Kåre
Hvordan gik det med offentliggørelsen og hvad sker der fra nu af?
Derudover vil arrangørgruppen gerne høre hvad TRoAs politik er i forhold til eventuelle
anskaffelser lavet i forbindelse med arrangementet i samarbejde med Claus Gajhede - nærmere
beskrivelse tilgår på selve mødet, da det er lettere at forklare mundtligt.
Det går godt med planlægningen af Udskud. Arrangørgruppen overvejer at lave en ændring i
budgettet der vil sige at der ikke bruges penge på at hente hus hos Einherjerne, disse bruges i stedet
på at lave nogle permanenter forbedringer på lokationen.
4. Vores opfølgning
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v/ Bo
Som i kan se har jeg tilføjet opfølgning til mødet, grunden er jeg har fundet ind til flere ting vi ikke
følger op på og blot glemmer hvilket gerne skulle stoppe med dette punkt.
Bestyrelsen har taget dette til efterretning og vil bruge mere tid på opfølgning af opgaver fra
foregående møder. Der vil i bunden af hvert referat være en liste med opgaver, disse vil være
defineret med en ansvarlig og en deadline.
6. Regnskab
v/ Bo
Hvordan ser det ud nu hvor kun 12 måned mangler?
Der er næsten ført regnskab til og med oktober.
7. GF
v/Bo
Hvad skal vi have anmodet de forskellige udvalg om og hvem kontakter dem?
Kåre kontakter div. udvalg ang. beretninger der har deadline den 4. januar. Og indkaldelsen
udsendes de 22.
8. Hosting og hjemmeside
v/ Bo
Dette punkt er blot for og lave en kort opdatering til vores medlemmer hvordan det står til.
Grundet tekniske problemer med flytning af hjemmesider kommer vi til at betale for 2 webhoteller til
næste år.
9. Kommunikation
v/ Bo
Dette punkt kommer da jeg er træt af andre overtager ens arbejdspunkter uden og spørge eller
melde det ud først, det er fair man gerne vil gøre det men så hør først! Generelt synes jeg vores
kommunikation ikke er særlig god. Jeg vil selvfølgelig også tage fat i min egen.
Bestyrelsen skal være bedre til at kommunikere.
10. Nye borde
v/ SK
Manuelle Hæve/sænke borde, de skulle gerne være i størrelsen 1,50-1,75 lang og 0,90-1,00 bred.
de står i Thisted, og damen som jeg har kontaktet ringer igen i løbet af uge om nærmere
information.
Vi vil gerne have en 6-8 til battle og stuen. SK arbejder videre med det med deadline...
Evt.
Brev fra kommunen omkring ansøgning af tilskud, som normalt.
Opgaver
-SK arbejder videre med hæve sænke borde (Medio Jan).
-Bo får sat lamper op og trukket kabler i 2'eren (Januar måned)
-Kåre indsamler beretninger + budget fra udvalgene (4. jan)
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