The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 18. november kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Erik, Baagøe, Kåre, Brassøe
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Nadia, Christine
Øvrige fremmødte: Kathrine, Hoff

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Christian
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 involverer at undersøge
de forhold, vi kan have eventuelle store
maskiner under ifht. sikkerhed og
arbejdsmiljø.

Baagøe har snakket med Jens og
Jakob om planer – kommer med
oplæg til næste møde.

Baagøe

År 2019

Baagøe laver et oplæg til et lokale- og
værkstedsudvalg herunder hvordan det skal
fungere i praksis, hvilket ansvar det skal
have mm.

Se ovenfor.

Baagøe

År 2019

Brassøe tager fat i de boligforeninger i
Nørresundby, der gerne ville aktivere børn
og unge. Der er afsendt mail.

Brassøe kan ikke få fat i dem.

Brassøe skriver til udvalgene at vi gerne vil
have dem til at lave aktiviteter på
Østerskov.

Ikke gjort.

Brassøe

Brassøe snakker med Spilforsyningen om
hvorvidt nøglebrikkerne kan bruges som
bevis på medlemskab og dermed åbne op
for rabat.

Der er OK.

Brassøe

Brassøe sætter gang i at få lavet en
battlemapholder.

Ikke gjort endnu.

Brassøe

Kåre tager en snak med Dan m.fl. ang. at få
Magic udvalget permanent på andre
hænder.

Har skrevet til Dan.

Kåre

Ikke relevant længere.

Ikke relevant længere.

Brassøe

Punktet lukkes.

Brassøe laver en reklame til
TRoA News og hænger
information op i TRoA.
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

De har ikke overskud til det. Til
gengæld har Mads m.fl. taget
ansvaret internt.
Kåre offentliggør rose-listen på
hjemmesiden.

Done

Kåre

Kåre skriver opdaterede retningslinier
omkring leje og lån ind på hjemmesiden.

Done

Kåre

Kåre tager kontakt til Morten Lahrmann for
at se, om vi kan få nogle prisideer ifht. nye
mønter.

Done

Kåre

Erik samler de interesserede i et
eventudvalg til et møde.

Ikke gjort endnu.

Erik

GF2020

Christian eftersøger yderligere to deltagere
til Bifrosts generalforsamling.

Done

Christian

Primo
november

Christian tager kontakt til Rasmus Søgaard
og siger ja tak til, at han står for Aktiv
Sommer næste år.

Done

Christian

Christian tager kontakt til Emil Madsen
Halberg og siger OK for at han laver et nyt
Megagame med forbehold for at vi skal se
et budget først, som skal godkendes. Han
anbefales også at finde et tidspunkt der ikke
kolliderer med vinterlejr.

Done

Christian

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.
Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere
attraktivt, at være medlem.
Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte.
Sidst i 2019 skal vi se på om vi har behov for og penge til at indkøbe flere batterier
til vores power tools.

3. INDKOMMEN POST
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Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

LANDSFORENINGEN GENERALFORSAMLING
BESKRIVELSE
Opsummering af Generalforsamling af Landsforeningen.
-

Det hedder nu en hovedbestyrelse i stedet for et repræsentantskab.

-

Hovedbestyrelse og formandskab vælger nu hvert andet år.

-

De har mulighed for at smide foreninger ud der ikke overholder gældende dansk lovgivning efter en
advarsel.

-

Kontingent fra 2021 og frem er 5 kroner per medlem, dog minimum 400 kroner.

BESLUTNING
Intet at beslutte.

LASERSKÆRER
BESKRIVELSE
Dialog med Ole om hans tanker om laserskærer.

BESLUTNING
Bestyrelsen ser gerne, at Ole går videre med projektet.

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

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Bortfalder idet Kassereren har meldt afbud.

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

FACEBOOK REKLAMER
Ansvarlig: Morten Baagøe
Intet at notere.

REKRUTTERINGSINDSATS
Ansvarlig: Martin
Reklame for spilforsyningen er den eneste aktivitet.

SOMMERSCENARIE 2020
Ansvarlig: Christian
Det går fint.
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PLAYMAKER / SKOLEBESØG
Ansvarlig: Nadia
Det er lidt hakkende med respons. Kathrine vil foreslå nogle nye datoer da vi er passeret de datoer hun første
omgang foreslog.

6. ROS OG GODE HISTORIER
Ansvarlig: Alle
Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi
kommunikerer rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.
Ros

Modtager

Kathrine Refsgaard Nielsen, Gorm Jørgensen, Jonathan Bremer,
Frederik Nørgaard, Thomas Steenfeldt, Mikkel Eriksen, Christian
Hoff, Mandy Mittelstädt, Eva Antonsen, Erik Preussler, Diana
Windfeldt, Morten Meyer, Jeppe Wammen, Frederik Strøyer,
Pernille Madsen, Dorthe Larsen, Mia Dalsgaard og Ane Andersen for
at hjælpe Aalborg Historiske Museum med at arrangere historisk
rundtur og lave reklame for foreningen.

Kathrine Refsgaard Nielsen,
Gorm Jørgensen, Jonathan
Bremer, Frederik Nørgaard,
Thomas Steenfeldt, Mikkel
Eriksen, Christian Hoff, Mandy
Mittelstädt, Eva Antonsen, Erik
Preussler, Diana Windfeldt,
Morten Meyer, Jeppe Wammen,
Frederik Strøyer, Pernille
Madsen, Dorthe Larsen, Mia
Dalsgaard og Ane Andersen

Anonym person for at gøre køkkenet rent i starten af november.

Anonym person

7. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
Vi har fået overdraget opgaven omkring test af brandalarm, vi kan gøre det i forbindelse med
bestyrelsesmøde. Det virker overskueligt.
Der foregår i Aalborg en del events, hvor vi har deltaget i Idrætsmødet. Idrætsmødet kommer igen i 2020, og
der kommer også VM i brandmand med 2-5000 brandmænd der kommer til Aalborg. Vi kan som forening
deltage i større eller mindre grad. Vi har med held også lavet arrangementer med biblioteker og museer. Jeg
vil gerne have en kort diskussion om hvor vi ser os i den sammenhæng, da det traditionelt set har været lidt
begrænset, men det ser ud til at vi har mulighed for at gøre det her en del mere.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Intet at notere.

8. ANVENDELSE AF MIDLER PÅ BIFROST PULJEN
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
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På Forum brugte Airsoft i sig selv penge på Bifrost puljen udover de penge som TRoA som helhed havde sat
af. Det skabte lidt forvirring, og tvivl om hvem der egentligt bød på hvad, og om vi nu brugte TRoA midler,
eller ej. Det kan være meget sjovt i situationen, men det vil være en god ide at diskutere hvordan vi kan byde i
sådan en situation, så vi undgår forvirring en anden gang.

ANBEFALING
At vi finder ud af, om vi har behov for klarere retningslinier omkring brug af penge på auktionen på vegne af
TRoA.

DISKUSSION
Snak om forskellige løsningsmodeller.

BESLUTNING
Vi beslutter, at vi skal præcisere at udvalgene kun skal bruge midler der ligger klart inden for deres
aktivitetsområde og/eller budget. Kåre kommer med et oplæg.

9. GENNEMGANG OG TEST AF BRANDALARM
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Vi har fået overdraget opgaven med brandalarm, jeg foreslår at vi alle går ned i entreen, og får vist hvordan vi
starter en brandalarm, og slukker den igen.

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Vi gennemgår øvelsen, da det givetvis skal gøres til hvert bestyrelsesmøde burde
det være nok at vise det, vi kan overveje om der skal skrives noget ned.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Intet at notere.

10. MEGA-GAME SAMARBEJDE
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Jeg er blevet kontaktet af A’kastin, som gerne vil lave et mega-game scenarie. Lidt i stil med det Emil har
arrangeret, og planlægger at lave, men hvor vi selv skriver scenariet, og dermed slipper for at betale licens.
De deltog til vores sidste megagame, og har selv afholdt et.
Det der ligger i det er af finde nogle frivillige der vil lave det, samle nogle penge til at lave det, evt. gennem
fonde, og så afholde det. TRoA får som de andre foreninger lov til selv at afholde det frit, ligesom de andre
gør.
Planen er at det skal foregå i Danmark, med nogle zombies, og temaet er at man er lokale politikere der skal
løse problemet. Scenariet er baseret på interviews med danske lokalpolitikere og beredsskabstyrelsen,
hvordan de kan og eventuelt vil reagere under katastrofer.
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Der er mange åbne spørgsmål, men jeg håber vi kan afklare det meste under mødet. Den henvendelse jeg har
fået gik mest på om vi var interesserede, og i givet fald vil vi så skulle blive inviteret sammen med andre
foreninger/frivillige til at starte design processen op.

ANBEFALING
Vi beslutter os for om vi vil være engageret.

DISKUSSION
Snak om økonomi og engagement. Der er en del uafklarede spørgsmål.

BESLUTNING
Vi er interesserede men vi kan ikke rigtig binde os til noget før vi ved noget mere. Men vi vil gerne arbejde
videre med det. Christian svarer dem og skriver noget på facebook.

11. MEGA-GAME WATCH THE SKIES - BUDGET
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Gennemgang af budget for Watch the skies, med henblik på godkendelse

ANBEFALING
Vi godkender.

DISKUSSION
Der er ingen prisdifferentiering.

BESLUTNING
Der skal være 50 kroner til forskel mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Vi foreslår at prisen for ikkemedlemmer justeret til 250 kroner.
Christian svarer ham.

12. LAGER OG VÆRKSTED
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Morten Rasmussen har tilbudt at tage rollen som lager- og værkstedsansvarlig. Hans oplæg er at gøre
følgende indenfor det næste år.
Værksted
•

Finde et fast sted til bordsaven og fastmontere den istedet for kun en tvinge

•

Hænge batteri laderen, boremaskiner, rundsav og vinkelsliber op ved siden af værktøjsvæggen

•

Sortere borene og sæt dem i blokke eller kasser

•

Sortere skruerne ud i sortimentsæsker eller lign.
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•

Gennemgå værktøjs væggen og hænge ting op

•

Gennemgå kasserne og reolen og sortere og køb hvad der mangler

•

Samle det løse træ og læg det på hylder eller få det smidt ud

•

Reorganiser borde og stole for at få at optimere pladsen

•

Lave guides til hvordan man bruger maskinerne, evt ophænge QR koder der linker til gode youtube
videoer

Lageret
•

Bede de forskellige udvalg gennemgå deres lager, og enten smide ud eller lig det på langtidslager

•

Sidste Søndag har meget lagerplads og mange ting, og airsoft har nogle store ting der også skal være
plads til, så vi skal se på om vi kan gøre noget for at optimere pladsen ved dem

•

Gennemgå lageret for at tjekke om placeringen af tingene kan optimeres for at spare plads

•

Lave en plan for hvad udvalgene skal gøre når de anskaffer sig nye ting som ikke kan være i de
eksisterende kasser

ANBEFALING
Vi beslutter hvordan vi mest hensigtsmæssigt får styr på lager og værksted.

DISKUSSION
Længere diskussioner om forskellige løsningsmodeller.

BESLUTNING
Beslutningen blev at Morten Meyer Rasmussen får muligheden for at arbejde med det frem til efter
generalforsamlingen og derefter evaluerer vi på det.

13. FORENINGERNES DAG
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Der var i onsdags foreningernes dag, og jeg deltog, og hørte noget om Unge mennesker og foreninger. Jeg
mener godt vi kan bruge nogle af pointerne. De gik blandt andet på at unge vælger lidt mere til og fra, og godt
kan have svært ved at binde sig til ting i længere tid, og at vi måske skal overveje om den måde vi laver
arrangementere på skal genovervejes. Det mest relevante er nok kontingent, hvor man kunne overveje om
der kan betales for kortere perioder.
En anden rigtig god pointe de havde var hvordan man byder nye medlemmer velkomne. Findes der en
kontaktperson, der kan svare på spørgsmål, vi kunne godt hænge et skilt med ”Velkommen til TRoA”, hvis du
har spørgsmål, kontakt XX. De nævnte som eksempel også at der var en person der gav folk hånden/lavede
highfive, vinkede og så folk i øjenene. Derudover virker det også godt hvis man efter spillet kunne snakke
med personen, og høre om det gik godt, sige det var dejligt du kom, og vi ses næste tirsdag.
Jeg har nogle powerpoints, der måske giver mening, vi kan se under mødet.

ANBEFALING
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Anbefaling til beslutning: Vi vælger hvilke tiltag vi synes der giver mening at implementere, finder en
ansvarlig, og sætter det i gang.

DISKUSSION
Diskussion om vi kan være bedre til at tage imod nye medlemmer. Det blev foreslået, at vi gør det lettere at få
lavet rundvisninger eller få nogen, der tager imod folk.
Der er også snak om at erfaringsudveksle mellem udvalgene omkring hvordan man tager imod nye
medlemmer.
Aalborg kommune har en pulje på 300.000 om året man kan søge til at få engageret nye og flere børn og
unge i foreningsarbejdet, samarbejde mellem foreninger, læring / trivsel eller samarbejde med skoler.
Der er knapt 600.000 til materialer. Man skal selv lægge halvdelen. Her kan vi eksempelvis få midler til
værktstedet.

BESLUTNING
Brassøe laver et oplæg om hvordan vi organiserer noget med greeters.

14. FAST LUKKET PUNKT
Ansvarlig: Ordstyrer

BESKRIVELSE
Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum
hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der
kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle,
at der er et lukket punkt der skal vendes.
Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen.

ANBEFALING
Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt
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