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

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19. april kl. 18.30
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Nadia, Søren Thorup, Morten Baagøe, Astrid, Erik
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Kåre, Karsten
Øvrige fremmødte: Uffe, Jakob Kannegaard, Christian Nørgaard

1. Formalia
Ordstyrer: Nadia Schyberg Holland
Referent: Erik Støvring Preussler

2. Opgavelisten
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Baagøe skal tage fat i Bo, Steffen eller
Parbæk så de sidste kvitteringer efter
Airsoft tyveri kan blive sendt. Steffen har
siden tilføjet, at der skal startes forfra fordi
det er så lang tid siden. Det er dog stadig
muligt og det vil være gjort inden næste
møde

Mangler kvittering. Bo leder

Baagøe

17.05.17

Baagøe laver et høfligt formuleret skilt op
om at henstille folk til at parkere så de ikke
blokerer nedkørslen om muligt.

intet nyt

Baagøe

01.05.17

Baagøe indhenter tilbud på loftslamper til
2’eren og derefter forsøger vi at lægge pres
på for at få lov at lave det ud fra det tilbud.

Vi må gøre det selv.

Baagøe

19.04.17

Baagøe laver en plan for medlemsskabe
inkl. budget og design så bestyrelsen kan
tage stilling til næste skridt.

intet nyt

Baagøe

01.06.17

Baagøe laver og fremsender eller
præsenterer på næste møde en plan for
hvordan vi laver en pilot på online PR inkl.
nogenlunde hvad vi vil gøre (aktiviteter),
hvad det koster (omkostninger) og
hvordan vi vil evaluere det.

Se punkt PR

Baagøe

19.04.17

Baagøe laver en plan for hvilke faciliteter
der skal være i værkstedet og hvordan folk
får adgang til dem.

Intet nyt

Baagøe

01.06.17

Aagaard laver vejledning om hvordan
brandalarmen slås fra.

Intet nyt

Aagaard

?

Intet konkret tilbud indhentet.
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Kåre rykker Aagaard for vejledning til
hvordan brandalarmen slås fra.

Done.

Kåre

01.04.17

Kåre sørger for, at det nyindkøbte software
bliver installeret på TRoAs computere.

Intet nyt

Kåre

19.04.17

Kåre tager kontakt til Magic-folkene for at
få et oplæg ang. hvordan økonomien kan
skrues sammen i Magic-arrangementer så
vi kan få gavn af de mange nye potentielle
medlemmer men uden at undergrave
strukturen omkring medlemskab.

Done.

Kåre

01.04.17

Kåre opdaterer ORAM og frivillig politik
samt orienterer de aktive ifht.
beslutningen om krav om medlemskab for
de udvalgsaktive i TRoA jf. beslutning på
mødet d. 15.03.17.

Intet Nyt

Kåre

19.04.17

Parbæk sender relevante mails ang.
indkøbt software til Kåre, så han kan får
det installeret

Parbæk

01.04.17

Parbæk udarbejder en proces omkring
håndtering af gavekort så det fungerer
korrekt økonomisk og sikrer, at
kioskvagterne informeres.

Parbæk

01.05.17

Parbæk sørger for at få implementeret
forældrekontingent i samarbejde med
sekretæren.

Parbæk

19.04.17

Parbæk udfylder DUF-ansøgningen til
Bifrost.

Parbæk

01.04.17

Christian skal forhøre sig i kommunen, om
vi kan få en glascontainer nu hvor der er
mere plads på parkeringspladsen.

Intet nyt

Christian

01.05.17

Vi skal have kontakt med kommunen så vi
kan afklaret hvilke udfordringer vi har haft
omkring rengøring herunder at få de
konkrete steder og tider der har været
problemer, så vi kan få fulgt op på, om der
er noget vi skal gøre bedre / anderledes.

Afventer

Christian

19.04.17

Vi skal have dialog med LOF således de
ikke ender med et indtryk af, at vi ”hærger”
bygningen eller ikke rydder op efter os jf.
mail fra Uffe og dialog på bestyrelsesmødet
15.03.17.

Done. Ingen kendskab til klagen.

Christian

19.04.17

Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie
op i kælderen og i kiosken. Det er nok først
færdigt medio-ultimo april.

Intet nyt

Bo

30.04.17
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Mikkel etablerer en info-væg herunder
tager stilling til hvordan vi skal få etableret
prodedurer for dens fortsatte vedligehold.

Mikkel

19.04.17

Nadia tager fat i Anima Kita ang.
deltagelse i Karneval.

Intet Nyt

Nadia

15.03.17

Den samlede bestyrelse skal skrive under
på GF referatet til indlevering til
kommunen.

Done

Alle

15.03.17

Kathrine ser, om hendes fars bekendte
ville hente pengeskabet.

Intet Nyt

Kathrine

17.05.17

Astrid laver en beskrivelse af faciliteter i
foreningen som de aktive kan gøre brug af.

Jeg er ikke færdig med listen af
faciliteter endnu, jeg mangler
stadig at få et overblik over hvad
vi har i vores lager og i vores
værksted og lavet en beskrivelse af
vores pc programmer, men jeg
kunne godt tænke mig at få en
smule feedback på følgende (se
listen på mail);

Astrid

17.05.17

Vi mangler Christine og Parbæks
underskrifter. Papireret er på kontoret.

Generelt;
1. Er formen god som
opslagsværk?
2. Er der nogen resourcer jeg har
overset/glemt?

Specifikt:
3. Er den oversigt over
containerne jeg har opdateret? Fik
vi solgt den ene container?
4. Ift tabletop, er jeres del af listen
funktionel/brugbar for nogen der
gerne vil afholde et tabletop
arrangement?
5. Ift X-wing, er jeres del af listen
funktionel/brugbar for nogen der
gerne vil afholde et tabletop
arrangement?
6. Er der nogen der har nogen ide
om hvor mange borde og bænke vi
har?
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7. Er der nogen der har nogen ide
om hvor mange telte vi har?
8. Hvem skal man tage kontakt til
ift at bruge Bugges Trailer?
9. Skal man betale leje af telte,
borde og bænke selvom man
bruger dem til klubbens egne
arrangementer?

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.
Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget.

3. Indkommen post
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

Rollespil på skovens dag i svinkeløv plantage
Beskrivelse
Svinkløv plantage har henvendt sig og spurgt om vi har lyst til at lave (gratis) rollespil på skovens dag d. 7.
maj 13 – 15.30 hos dem.

Beslutning
Vi laver et standard svar.

Rollespil på skipper Clement skolen
Beskrivelse
SFO'en på Skipper Clement Skolen har igennem de sidste 3-4 år arrangeret ét til to årlige
rollespilsarrangementer for de ca. 200 indmeldte børn. Vi har gjort os erfaringer i hjemmelavede
våben og udsmykninger og omdannelse af skolegård til fantasi-landet Pandora, således at vi år efter
år gør det hele lidt større, flottere og sjovere:) Først nu slår det os at det måske kunne være en god
ide at hente lidt inspiration og hjælp udefra, og det er her i kommer ind i billedet - forestiller vi os.
Vi søger sådan set hvad end i kan tilbyde - frivilligt (med reklame for jeres forening selvfølgelig)
eller eventuel betaling afhængig af ydelse. Vi kan bruge enhver form for hjælp og erfaring/sparring
ift at bygge bedre våben og lave vores scenarier skarpere. Hjælp til simple regler og kampteknikker
osv ville også være fedt. Altså eventuelt en dag med et kursus af en eller anden art:) Ellers kunne vi
også se noget rigtig fedt i at i måske kunne stille med nogle stykker på selve dagen/dagene hvor vi
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spiller, i fuldt udstyr som Orc, trold, troldmand, konge, kriger ...whatever.... Bare noget lækkert lir
der kan tilføje noget ekstra til vores arrangement :)
Vi har ingen ide om hvad i kan tilbyde, og hvordan det fungerer, så endelig oplys os om hvad i ser
af muligheder, om nogen, og så giv en melding tilbage.
På forhånd tak og på vegne af personalet i SFO Skipperen
Kim Jakobsen
PS.: arrangementet løber af stablen i uge 19, højst sandsynligt over et par dage. Uge 18 bruges på
intensive forberedelser - våbenværksted, dragter, udsmykning, smykkeværksted osv.
Beslutning
Vi laver et standard svar.

Ungdomsudvalget vil låne Battlelokalet 28-29 april
Beskrivelse
Hej bestyrelse
Ungdomsudvalget vil gerne afholde et filmmarathon d. 28-29 april. Jeg kan konstatere at det eneste
skemalagte der foregår er X-wing, hvem vi har talt med og opnået en forståelse med så vi ikke går i
vejen for hinanden.
Vi vil gerne have lov til at bruge battle lokalet, og tilladelse til at overnatte i lokalerne. Hvis
andensalen er ledig ville det egentlig være smartest i forhold til overnatning og morgenmad i
forhold til X-wing, så vi kan lade deltagerne sove lidt mere ind til kl. 10. Hvis dette ikke er muligt
klare vi os fint med spillokalerne som soverum.
Venlig Hilsen Erik Støvring Preussler.

Beslutning
Godkendt. De kan godt klare sig med 2’eren som soverum.

4. Sekretæren og kassereren
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren
Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

Gennemgang af regnskab
Udgår

5. Projektoverblik
Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.
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Udvalgsstatus
Ansvarlig: Nadia
Sommerlejr udvalg:
Vi arbejder frem mod årets lejr. Hytten er på plads og burde være betalt (jf. Kasseren). Madplanen er ved at
blive lagt af Ernst og resten af indkøbet foregår, som de seneste år via købmanden nede i nærheden af hytten.
Der bliver ikke de store ændringer, da vi efter mange års afholdelse af lejren efterhånden har fundet frem til,
hvad folket gerne vil have, så vi ser ingen yderligere grund til at opfinde nye, dybere tallerkener 😝
Dog pønser vi på at flytte lidt rundt på aktiviteter på lejren – fx flytte ø-løbet til om tirsdagen, da erfaringer
har vist at folk har tendens til at tage hjem efter ø-løbet, hvilket vi måske kan afhjælpe lidt, ved at ligge
det tidligere på ugen.
Vinterlejr:
Årets lejr var en succes og Bo er ved at lægge sidste hånd på regnskabet. Ser ud til at vi også i år laver et lille
overskud ift. budgettet.
Fest Udvalg
Hej Nadia
Det går fint med FU.
Dorthe og jeg har haft møde vedrørende datoer for kommende fester og e vil snart blive offentliggjort.
Vi mangler at finde et medlem mere da vi ønsker at være 3. Lige nu venter vi på at høre fra Jeanett derom.
Der bliver ikke holdt en forårsfest i år grundet de lidt tomulte måneder der har været i udvalget, men vi ser
frem til næste fest i juni.
Venlig hilsen
Kathrine
Tabletop
Hejsa
Vi har i tabletop købt flere spilmåtter. Mere terræn i form af to store huse samt nogle kasser.
Der spilles en warhammer 40k liga med 22 deltager.
Der spilles warhammer i forskellige 8. 9. og AoS onsdag og torsdag i de fleste uger.
Warmachine har lavet en fast spildag hveranden tirsdag.
Der trækkes forsat nye spillere til :)
Mvh
Tabletop
TRoAs Kiosk
Fra Jysk Drink er vi blevet orienteret om, at fra næste levering (der kommer tirsdag, 18/4, så Vi fylder op
efter påsken) kommer Coca-Cola 1½ i plastik i 8 stk. pakker (ikke i kasser med 10, som sædvanlig). Pt. er det
eneste 1½ l, der er varslet pt., men de forventer, at, med tiden, vil alle sodavand blive leveret i plast
emballage, som Vi allerede kender det fra 1½ Pepsi Max og Faxe Kondi.
½ l Faxe Kondi, kommer på prøve, som en del af vores faste drikkevarer, NU, da Vi har fået forøget
aktiviteterne i forbindelse med magic-arrangementerne.
NU, da forår/sommer står for døren - Vil Vi igen have iste i kiosken, som en del af den faste bestilling frem til
september. Vi vil have White Peach (den sukkerfri) og Mango/Pineapple, da det er dem, der omsættes
hurtigst.
Der vil blive bestilt chips, chokolade m.m. til levering, umiddelbart efter påske.
NÆSTE projekt i kiosken er, at få gjort indretningen helt færdig.
Har tænkt mig i nærmeste fremtid, at tage en snak med Uffe, og Niels Christian, for at tage Magic og
Brætspils-café med på råd i forbindelse med et nærmere kig på sortimentet i Kiosken, da det øgede aktivitetsniveau, også kan føre til et mer-salg i Kiosken, hvis Vi har de "helt rigtige" varer.
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Projekt: X-wing
Vi har pt. afviklet 3 ud af 12 planlagte i 2017
1) 28. Januar 2017 - 16 deltagere
2) 25. Februar 2017 - 8 deltagere (skyldtes et noget større internationalt arrangement i Tyskland, hvor flere
af vore faste deltagere deltog)
3) 25. marts 2017 - 14 deltagere
Vi printer selv vore præmier på 3D printer bistået af Thomas Holm (medlem af TRoA), der har adgang til en
sådan - Så Vi bakker i udvalget op om idéen, at foreningen selv får anskaffet en sådan (Vil også give mulighed
for at etablere props til DEATH STAR RUN og andre tiltag, der kunne udvide aktiviteterne i Projekt: X-wing.
Næste turnering i X-wing Miniatures Game afholdes i TRoAs lokaler lørdag, den 29. april 2017.
Der arbejdes i udvalget med at få etableret trænings-aftener, og et regel-sæt til kampagne spil er under
udarbejdelse.
Vores sponsor af spillemåtterne, Casino Aalborg, har udtrykt STOR tilfredshed med, at de er nævnt i
forbindelse med vore opslag. Som de udtrykte det, så føler de, at de får fuld valuta for pengene. Tager en snak
med Dem, når Vi er klar til næste tilbygning, da der er god mulighed for, at Vi kan få Dem, som
fortsat sponsor til udvidelse af aktiviteterne i Projekt: X-wing.
Ungdomsudvalg
Kære Bestyrelse
Her kommer der er en hurtigt lille opdatering om hvordan det går i ungdomsudvalget og vores aktiviteter
Vi har indtil vider ikke nogen store projekter i gang.
Vi har lige afholdt Subantarctica 2, som virkede som en stor succes og der er stor glæde og entusiasme for at
holde det en gang til inden sommerferien. Der virkede som et godt stor hit igen, både for os der arrangerede
det, men også for deltagerne.
Vi diskutter lige nu om et filmmaraton om dato og hvilke film vi skal vælge. Indtil vider er vi stadig i tænke
fase
De helt "normale" tirsdage forløber også fint og der er ikke problemer med at få udfyldt nogen af vagterne
Fra maj begynder vi at have "kamp og kage" så det bliver fedt at komme udenfor i det forhåbentligt gode vejr.
Man ved jo aldrig med Danmark
Kærlige hilsner Ditte og ungdomsudvalget
Brætspils cafe
Hej kære forkvinde/udvalgsansvarlige
I brætspilscafe' udvalget har vi haft nogle snakke om vi vil være vores eget udvalg, der er flere argumenter
frem og tilbage. Men vi er ikke nået til en konklusion andet end at vi bare forbliver i fraktion pap. Vi har i den
forbindelse fået skrevet lidt mere om hvad der er vores formål og hvordan vi fungerer.
Vi har fået selskab af Søren Thorup i udvalget, fra april måned.
Vi tænker at vi nok flytter brætspilscafe i august måned, da der ligger sommerfest oveni. Normalt har vi altid
kategorisk holdt os til d. 3. lørdag i måneden.
Vh. Brætspilscafe' udvalget
Ps. det virker som om der måske er flere ting der ligger oveni sommerfesten, såsom Gamescope.
Ss
Hej Nadia
Det går ganske fint med udvalget generelt. Vi kæmper dog med to primære ting for tiden hvoraf begge er i
bedring.
Den ene ting er kommunikationen internt imellem os. Men det er bare over de sidste par måneder blevet
markant bedre og kommer langsomt i takt med at vi får fundet hinandens grænser og behov for uddybelse af
opgaver. Dette var dog forventet da vi alle har hver vores gnist og brænder for at levere et godt arrangement
med glade deltagere som vi selv engang var som spillere.
Dette føre mig til vores anden udfordring som er spiller antal. Vi har siden Oktober oplevet at vi har gået fra
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ca. 130 deltagere til 100, til 70, 70 og nu igen oppe på 91.
Vi mistænker at dette skyldes flere faktorer såsom: Vejret, spildage der falder oveni helligdage, genren af
tidligere plot kontra nuværende og sidst men ikke mindst en generel nedgang af spillere til levende rollespil i
vores landsdel.
Her har vi også gjort vores for at være på forkant: Øget mængden og formen af vores PR, taget kontakt til
vores spillere med henblik på at udvikle plot i en genre de gerne vil have, diskuteret konkurrencer på vores
facebook side og generelt forsøgt at inddrage yngre spillere med henblik på at skabe og forme kommende
potentielle arrangører.
Vi sidder så også nu og prøver at samle kræfter til hverdagen starter imorgen efter hvad der efter vores
mening er et vellykket døgnscenarie. For os har dette været en stor udfordring da ingen af os ikke rigtig har
været med på bagsiden af så stort et arrangement før. Vi har også fået indtrykket af at vores spillere og deres
forældre har har haft en fantastisk oplevelse de sent vil glemme. Flere forældre valgte at tilbyde deres hjælp
omkring vores kro hvilket lettede vores opgave meget da nogle af os jo skulle være i området i 72 timer.
Til slut har vi dog haft en udfordring i forbindelse med vores døgnscenarie. Lørdag nat valgte 5 ud af 6 af
vores NPCere, efter at være taget hjem for at sove, at meddele vores NPC ansvarlig at de ikke ville komme
dagen efter grundet det dårlige vejr. Hvilket satte os i en besværlig situation. Det lykkedes os dog at redde
den takket være nogle af vores yngre spillere der hurtigt efter at have hørt om vores problem valgte at springe
til og tilbyde deres hjælp. Uden dem havde vi sluttet dagen med en anden mavefornemmelse.
Vi har endnu ikke nået at taget dette problem op med vores NPCer, men vi vil klart have afklaret med dem
hvad der gjorde at de valgte at lade os i stikken på trods af klare aftaler.

Vinterlejr
Ansvarlig: Nadia
Vinterlejr:
Årets lejr var en succes og Bo er ved at lægge sidste hånd på regnskabet. Ser ud til at vi også i år laver et lille
overskud ift. budgettet.

Pendragons ære
Ansvarlig: Erik
Vi måtte aflyse pga for få spillere, men vil prøve igen senere. Evalueringsmøde tilgår snart.

MinForening
Ansvarlig: Kåre
Kort status indgivet inden mødet.

Kampen over klisterkanalen
Ansvarlig: Baagøe
Det blev afviklet uden de store problem. Vi skulle dog dele området med nogen hunde trænere hvilket
resulterede i at vi måtte ud fredag aften og købe mere afskærming. Dette samt at vi har færre deltager har gør
at overskudet ikke er så pænt som sidst. Men vi har stadigvæk lave et lille overskud( 1000-2000 kr).

Som en side note har vi, sidste i marts, modtaget fakture for den sandwich bestilling til vores sidste spil i
oktober.
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Ballade i Brikby
Ansvarlig: Baagøe
Vi ligger lidt over 100 deltagerre og vores minimum var 120. Rent økonomisk kan vi godt afvikle nu. Vi har til
leje plus et par tusind til transport. Og vi regner selvfølgelig med at der kommer nogle flere tilmeldinger. Vi
skal bla til fyn i weekenden og spille, der regner vi med at snakke med nogle af alle de sjældanske spiller og
mon ikke vi kan finde et par deltagere der.
Men hvis vi ikke får flere deltagere, vil vi gerne ha lov til at afholde arrangemente eventuelt med et lille
underskud. Dette er fordi vi tror en aflysning vi gøre det meget sværer at prøve igen senere. Og vi er sikker på
at der er mange flere spillere i danmark der gerne vi spille i brikby, de ved bare ikke det eksisterer. Så næste
gang vi holder noget skal der nok komme flere spillere. Vi snakker 3-5000 kr underskud i forhold til vores
dags dato, 19/04, økonomiske situation. Så vi skal bare har 10-15 spillere mere for at dække dette. Jeg vender
ideen med SNAG på et møde i næste ugen, men hvis de ikke er med på ideen mener jeg stadigvæk at TRoA
burde dække det eventuelle underskud.
Bestyrelsen acceptere det fremsatte

6. Virtuel Table Top
Ansvarlig: Søren Parbæk

Beskrivelse
Oplæg indgivet inden mødet af Søren Parbæk.

Anbefaling
-

Diskussion
Ikke gennemgået

Beslutning
Skubbes til næste møde

7. PR-oplæg
Ansvarlig: Morten Baagøe

Beskrivelse
Facebook delen er opdelt i 2 ting. Den ene bliver noget gennerelt reklame for TRoA, gennerellet om
mulighederne og aktiviterene vi man lave i TRoA. Den anden del blive reklame for konkrete events eller
aktiviteter. Det er primært aktiviteter der ikke selv har mulighed for at lave reklame på facebook, pt er det
kun Airsoft og SS der selv kan lave reklame. Del 1 er myntet på folk der ikke kender TRoA eller har meget lidt
kendskab til hvad vi laver, f.eks. tror vi kun er sidste søndag. 2. del er primært myntet på folk der allerede
kender os eller deres omgangskreds.
For at dette kan starte skal vi har fundet en løsning på betaling af reklame over facebook. Lige nu bruger jeg
min egen paypal konto og sende løbende regninger til regskab så jeg kan få penge. Det ville være smartere
hvis vi f.eks kunne bruge klubbens paypal. Det er kun mig der vil kunne købe reklame med den.
Jeg har kigget på mulighederne for at måle hvad vi får for pengene, og det der giver mening er at måle antal
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likes på siden, reach og engagement. Dette er data der kan findes tilbage til da siden blev oprettet så god
mulighed for at sammenligne før og efter.

Anbefaling
-

Diskussion
Kåre efterlyste per mail noget at måle på. Baagøe mener at det er muligt jf. facebooks egne statistikker.

Beslutning
Baagøe snakker med parbæk om Paypal. Baagøe får yderligere lavet en 2 måneders plan.

8. Håndtering af nye Magic spillere
Ansvarlig: Uffe V. Jensen

Beskrivelse
Medlemmer:
Siden vi har påbegyndt vores OnsdagsModern har vi haft flg. antal deltagere: 24, 26, 36, 24, 24
hvilket er et ganske flot resultat og viser at det er lykkedes os at få folk til at bevæge sig over
fjorden for at deltage i Magic-aktiviteter, hvilket tidligere har været lidt svært.
Omkring 75-80% af deltagerne er medlemmer af TRoA og de resterende betaler en ekstra afgift.
I alt har vi gennem Magic aktiviteter skaffet ca. 20 nye medlemmer siden midt oktober 2016, og der
kommer sikkert flere.
Vores erfaring er at det ikke alene er merprisen for ikke-medlemmer der afgør om de melder sig
ind, men mere end blanding af ekstra perks i form af opsparing af TRoA-Guld, mulighed for køb af
singles, adgang til lokaler og faciliteter og støtte til community.
Der er ganske klart at TRoAs indsats for Magic værdsættes og er begyndt at blive omsat i
medejerskab af foreningen og det arbejde der skal lægges. Det være i form at donation af
kaffemaskine, hjælp med oprydning, generel god stemning og bidrag med praktiske og kreative
kompetencer.
Ikke-medlemmer der deltager er en broget skare og dækker over mange flere end blot 6-8 personer,
enkelte er dog gengangere med jævne mellemrum.
Økonomi:
TRoA Pap har det første kvartal lavet et overskud på ca. 7.500 (dette indeholder indkøb af 3.500 kr.
brætspil), og det forventede overskud skal derfor justeres til ca. 20.000 for 2017, istedet for 3.500.
Grundet at TRoA er godkendt som en WPN sanctioned spillested/organizer har vi visse
forpligtelser. Herunder at vi skal yde mulighed for at komme og spille. Vi må gerne differencere
deltagerprisen 8som vi gør pt), men vi kan ikke tage entre. Hvor vid en margin vi kan påføre et
arrangement er pt. uvist, men såfremt det f.eks. bliver +450 kr. for ikke medlemmer, vil det
formentlig blive rapporteret til WotC og WPN sanction vil blive inddraget.
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WPN giver adgang til billiger MtG produkter, f.eks. er forskellen på indkøb af boosters ca. 2 kr. pr.
booster, samtidig er det på grund af WPN at vi har events som Prereleases. Der er 4 af disse om året
og giver ca. 2.000 kr. i overskud pr. prerelease.
Samtidig giver den øgede aktivitet selvfølgelig også et mersalg i kiosken, men det er ikke noget vi
har statistik over.
For ikke-medlemmer er der udover ekstra afgiften for deltagelse også en ekstra indtægt i form at
merbetaling i tilfælde af præmieudbetaling. Medlemmer kan spare TRoA-Guld op, men ikkemedlemmer skal have udbetaling på dagen, og såfremt de vinder et "skævt" beløb eller ønsker noget
der er dyrere end det beløb de har vundet skal der flere penge op af lommen, og det sker ret
jævnligt.

Vi tror fuldt og fast på at en nem (billig) adgang til at afprøve TRoAs facilitter, samt et par lækre
gulerødder i medlemskabet giver de bedste betingelser for flere medlemmer og en sundere forening,
fremfor en hård linie om medlemskab før deltagelse (som det f.eks. var tilfældet med Blood Bowl).
Folk skal ikke bruge lokalerne på bekostning af andres medlemskab, men nemmeste måde at
overbevise om at medlemskab er vejen frem er at inkluderer.
På sigt kan der selvfølgelig overvejes om der skal tweakes på gebyret for ikke-medlemmer.
Når det så er sagt, er den nuværende struktur på medlemskab et problem. At det er "fordelagtigt" at
melde sig ind på specifikke tidspunkter er problematisk, da vores medlemmer hverken er dumme
eller naive, og dermed godt kan regne ud at der kan spares et noget ved at vente til f.eks. maj med at
betale kontingent. Særligt de der har meldt sig ind i April føles sig i høj grad snydt og har beklaget
sig.

Anbefaling
Jeg vil opfordre til at man fjerner de "gratis måneder" og istedet lader folk betale de måneder der restere af et
givet halvår. F.eks.senior indmeldelse i april = 3 resterende måneder = ((450/6)*3). Dermed er der ingen der
føler sig snydt

Diskussion
Nogle nye magic spillende medlemmer føler sig snydt i henhold til deres kontingent indbetaling vs. de ’2
gratis måneder’
De nye magic spillere betaler for at være i klubben og spille, sådan rent konkret entre. Medlemmer kommer
billigere ind. Det kan de gøre de dage der er magicturneringer. Udenfor disse events, skal de så vidt som
muligt være medlemmer, på lige vilkår med andre.
Fraktion pap skubber på for at de nye magic spillere skal blive medlemmer.

Beslutning
Uffe laver et forslag om kontigentproblematikken til næste bestyrelsesmøde.

9. Rammer for Battlelokalet og Aktiv Tirsdag
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Ansvarlig: Erik

Beskrivelse
I de gamle lokaler var det således at Ungdomsudvalget havde fortrinsret til Battle, samt relativ råderet over
spillokalerne, om tirsdagen i forbindelse med det ugentlige arrangement aktiv tirsdag. Vi kunne altså
principielt komme anstigende og sende andre ud hvis vi selv skulle bruge pladsen.
Da vi flyttede regnede vi med at det stadigvæk forhold sig sådan, da vi ikke fik andet at vide, og altid havde
fået den information overleveret af den tidligere udvalgsformand. Vi har nu erfaret at det nødvendigvis, eller
reelt set, ikke forholder sig sådan mere. Battlelokalet er et større fælleslokale med større grad af
multifunktion end de gamle nogensinde havde, plus at kiosken nu befinder sig i battle.
Ungdomsudvalget ligger, fortsat som før, op til aktiviteter og events med fokus på juniorer, hvor vi har behov
for udvidet plads samt ørenlyd, eksempelvis når vi lægger op til halloween tema aften og ønsker at køre med
op pyntning, dæmpet lyssætning og stemning.
Vi ligger altså op til en dialog i bestyrelsen om Ungdomsudvalgets tirsdagsråderet og rammer i battlelokalet,
samt spillokalerne. Vi ønsker at diskutere dem og få den redefineret så ingen bliver overrasket over noget
som måske er eller ikke er.

Anbefaling
-

Diskussion
Så længe at andre i god tid informeres om at ungdomsudvalget ønsker at bruge hele battle, skulle det dreje
som hele lokalet ved de lejligheder hvor det findes nødvendigt.
Så vidt som muligt skal ungdomsudvalget søge at holde cafeen åben og tilgængelig under deres aktiviteter.
Kælderen er også en mulighed for aktiviteter.

Beslutning
Retten forbliver som før, og skal skrives ned. Ungdomsudvalget har førsteret i Battlelokalet om tirsdagen, og
kan bede andre om at finde andre lokaler hvis der vil laves arrangementer om tirsdagen. Hvis de har brug for
at booke samtlige lokaler og battle, eller lukke cafeen, så kræver det godkendelse fra bestyrelsen.

10. Medlemskontrol
Ansvarlig: Kåre

Beskrivelse
Vi skal have gennemført medlemskontrol. Som de sidste gang foreslås det gjort hen over 2 uger så vi er
nogenlunde sikre på, at vi får alle med. Vi skal særligt være opmærksomme på de mange nye tabletop og
magic-spillere.
Som udgangspunkt foregår en kontrol i tidsrummet 18-19 på en hverdag og et sted i tidsrummet 12-18 i en
weekend.
Til det skal vi bruge en opdateret medlemsliste og en klar procedure for hvad vi gør, når vi støder ind i nogen,
der ikke har betalt kontingent eller som slet ikke er medlem.

Anbefaling
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Vi beslutter at gennemføre en medlemskontrol på følgende tidspunkter med følgende ansvarlige.
•

Mandag d. 24. April: Nadia

•

Tirsdag d. 25. April: Astrid

•

Onsdag d. 26. April: Christain

•

Torsdag d. 27. April: Morten

•

Fredag d. 28. April: Astrid

•

Lørdag d. 29. April: Karsten

•

Søndag d. 30. April: Thorup

•

Mandag d. 1. Maj: Nadia

•

Tirsdag d. 2. Maj: Erik

•

Onsdag d. 3. Maj: Christian

•

Torsdag d. 4. Maj: Morten

•

Fredag d. 5. Maj: mangler…

•

Lørdag d. 6. Maj: mangler…

•

Søndag d. 7. Maj: mangler…

Diskussion
-

Beslutning
Erik sender listen rundet efter bestyrelsesmødet

11. Reguleringsskema for lovpligtig erhvervsansvarsforsikring
Ansvarlig: Kåre

Beskrivelse
Nogen skal påtage sig opgaven med at udfylde og indsende opdateret erhvervsansvarsforsikring til
forsikringsselskabet.

Anbefaling
Vi finder en ansvarlig som påtager sig opgaven jf. email d. 22. marts.

Diskussion
-

Beslutning
Alle relevante beslutninger – udfyldes under mødet.

12. Klub aktiver købt af udvalg
Ansvarlig: Morten.
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Beskrivelse
Hvad gør vi med ting købt af udvalg, som er noget hele forningen kan og burde kunne bruge? Jeg tror ikke vi
før har haft enkelte udvalg der har købt grej der ikke har være specifikt til deres udvalg, men noget alle kunne
bruge f.eks. sværd til SS eller airsoft grej. Det er noget andre engang imellem kan bruge men det er klart
udvalgets.
Airsoft har i forbindese med vores seneste arrangement i Rørdal købt en stor pavillion som vi skal bruge til
vores store arrengement men, da det tager ca 2 min at slå den op 6x4 m, til alm spildage hvis det bliver
nødvendigt. Denne pavillion er noget som alle i foreningen kan bruge. Skal den blive ved med at være airsofts
eller skal det være klubbens? Det ville klart være nemmere at kordinere hvis man ikke skulle ud og spørge
andre udvalg når men lånte ting men bare gennerelt spurgte bestyrelsen.

Anbefaling
-

Diskussion
Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

Beslutning
Sådan som de interne ordninger er lige nu, er det ikke et problem.
Hvis et udvalg køber noget er det klubbens ejendom, hvis det går i stykker er der en teltudlejningskonto der
kan reparere eller erstatte det. Dette drejede sig mest om pludselige skader, eller voldsomt slid, så et udvalg
ikke blev overrasket over at ting gik i stykker mellem to arrangementer hvis andre lånte dem. I sådanne
tilfælde kan udvalget forvente at der findes penge til erstatningsgenstande/reperation. Hvis ting er 7-10 år
gamle, og med tiden stille og roligt bliver slidt ned bør udvalget nok selv overveje at budgetere med at
anskaffe erstatninger.
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