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21. Maj 2013
Fremmødt: Parbæk, Kåre, Yvonne
Afbud: Daniel, Thorup
Ikke fremmødt: Ingen

Formalia
Ordstyrer: Bo
Referent: Kåre

1. Opgavelisten
Østerskov Efterskole mangler stadig at hente deres side, men status er lidt langt ude i fremtiden.
Parbæk har teten på det.
Afventer stadig ØE.
Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 5 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra
dem, der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) Justere priserne for at
kunne håndtere svindet, 4) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver gang nogen forlader cafeen
og 5) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning.
Status er:
- at ca halvdelen af cafevagterne er blevet omskolet p.t. (Jeg er gået lidt i stå mht. "omskoling" af
cafevagterne, da der har været fokus på andre opgaver.)
- Jeg har skrevet ca halvdelen af en ny manual for cafevagterne.
- Kassen er blevet talt op væsentligt flere gange i 2013 og der har været meget få "store"
kassedifferencer i forhold til sidste halvår.
Parbæk skriver en vejledning i opdatering af de nye tavler.
Ikke udført.
Parbæk ordner de to manglende låse til containeren. Den ene har vi i lokalerne og skal bare
sættes på, den anden skal vi have anskaffet.
Done - Kåre har fået låsene og har opgaven med at få dem derop og låst af.
Som hvilende opgave skal vi have låst den øverste container. Husk stige.
Parbæk og Kappers har ansvaret for at samle informationen til Bifrost sammen med Yvonne.
one - Parbæk har fået stikprøvelisten fra Bifrosts revisor og aflevere medlemsdokumentation den
15/5 2013.
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Kåre indkøber 20 pinde og tilvirker dem til teltflagestænger til vores teltflager - helst 33 mm.
stænger. Maksimalt budget er 2.000 DKK. Steffen skal finde en pris og orientere Kåre.
Indkøbt og tilordnet 12 pinde.
Der skal sættes snøreringe i den eller de sidste teltflager, derefter skal der købes nye pinde ind i de
rigtige længder (2.4 mener jeg) og vokset hørtråd. Bo reklamerer med opgaven på facebook.
Kåre skal orientere Vogternes Fest om at vi ikke kan udlåne mønter idet det er uvist, om vi kan få
lavet flere.
Kåre har orienteret dem.
Kåre sender nogle eksempelmønter som de kan bruge til at undersøge, om de selv kan lave dem.
Kåre vil undersøge, hvad folk siger til at de gamle medlemsnumre bliver fjernet.
Det forslag der bliver arbejdet videre med er at indsætte nye medlemmer i rækkefølge efter de gamle
medlemsnumre.
Kåre skal officielt nedsætte en Yxenskoven arbejdsgruppe.
Det er gjort.
Kåre sletter Vergessen.dk.
Det er gjort.
Daniel tager fat i Bo for at få fat i papiret mht. den ødelagte døre og give dette til Daniel. Daniel
tager derefter kontakt til udlejer og forsikring.
Er gjort.
Bo smider bestyrelsesmødedatoerner i TRoAs kalender og bestyrelsens interne kalender.
Er gjort. Inklusiv reklame på forum og Facebook.
Bo skal sørge for, at Daniel Kappers får en kontornøgle.
Daniel har fået multinøgle.
Bo anskaffe takkegave i forbindelse med netværksundersøgelse og går videre med projektet med
at forbedre vores internet.
Gives ikke før vi er færdig, så er på hold indtil da.
Kappers skal sætte en seddel op i lokalerne om ang. overnatning jvf. referat d. 02.04.13.
Er gjort.
Kappers laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde omkring hvordan vores anbefalingspolitik skal
være for frivillig arbejdskraft.
Ikke gjort.
Hvilende opgaver
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Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.
Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten.
Uffe har ansvaret for at afvikle 4 kurser støttet af Bifrost i TRoA regi relateret til at styrke conmiljøet
(jvf. referat fra. 4/9) Afvikles først i 2013.
Daniel vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til Airsoft når han kontakter dem omkring
husene - venter til efter nye polititilladelse er erhvervet jvf. reviderede regler.
Eventuelt købe en Doxie i slutningen af 2013 hvis pengene er til det.
Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for
forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet.
Yvonne og Kappers udarbejder et oplæg til en PR-strategi.
I slutningen af 2013 skal vi se på, om vi skal revidere arbejdsopgaverne til sekretæren.
Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden.

2. Indkommen post
a) Gennem flere år har jeg samlet på locations til livescenarier.
Nu er det sket, at jeg står med en kæmpe foræring: En meget uhyggelig location på Sjælland; En
gammel gård, som ejeren rigtig gerne vil låne gratis ud til et gyser rollespilsarrangement. Stedet
har tidligere været med i 2 danske gyserkortfilm, hvor et af filmholdene bl.a. byggede en muret
fangekælder i laden. Men nu ville ejeren rigtig gerne have et rollespil på stedet.
Det er alt sammen ganske frivilligt, så for at skabe lidt opmærksomhed om stedet, og samtidig vise
nye forfattere, at man ikke behøver så meget mere end stemning, gode roller, et plot og en fed
historie, så fik vi den idé at lave en skrivekonkurrence:
”Vind en location! Skriv et gyser live scenarie”.
Og vinderen bliver så den, eller de, forfattere som skriver det bedste gyser live rollespil, som kan
afholdes på gården.
Jeg har flere gange set, at forfattere har en god idé, men ikke går videre med den, fordi de tænker
”Åh nej, så skal jeg også skaffe location, osv.” og så givet op på halvvejen. Vi skal have idérne op
ad skuffen og ud i verden.
Derfor er det rigtig dejligt, at vi nu kan forære en hel location til et scenarie.
Det er ikke noget stort arrangement. Det er kun for sjov, og ikke gennem nogen forening.
Alle kan melde sig til og deltage, unge og gamle, erfarende og nye forfattere.
Jeg har fået nogle gode dommere, som alle har noget med dansk rollespil at gøre til at bedømme
forslagene. Forslagene vil blive bedømt anonymt af dommerne.
Dommere er Kristian Bach Petersen (Fastaval scenarieansvarlig), René Bokær Pedersen (Bifrost
og Rollespilsfabrikken), Jacob Bavnshøj (Viceforstander på Østerskov), Marc Fornes-Mora
(Ejeren) og Danny Meyer Wilson (Ung forfatter, som vandt Ottoen for bedste virkemidler i år for sit
gyser scenarie).
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Da vi alligevel var godt i gang med at få et par forfattere på benene, så vil vi også prøve at skaffe
lidt ekstra til vinderens scenarie.
Det er selvfølgelig derfor jeg skriver til jer.
Er det noget I kunne tænke jer at bidrage til?
Der er ingen grænser, og det kan sagtens være en tjeneste, eller en fysisk ting. F.eks. gratis lån af
kostumer? En magisk gyf? Make-up artist eller speciel effekts team? Gratis printer og
laminatmaskine? En renskriver af indholdet? En mentor ordning? En flaske blod? Kridt til
kultistcirkler? En monstergruppe? En kassevogn? En NPC? En kok?
Eller andet man lige måtte stå og mangle, hvis man skal køre et scenarie?
Det er tanken der tæller.
Bare det er noget, som opmuntrer, og gør at man ville få lyst til at koncentrere sig om at skrive, og
ikke bekymre sig om det praktiske.
Alt vil blive behørigt takket for, med navn og giver m.m. i materialet, og hele pointen er selvfølgelig
i sidste ende, at flere unge forfattere in spe, bl.a. fra undomsskolerne, Østerskov Efterskole, andre
skoleelever, eller foreningerne, vil forsøge sig med at skrive ved at komme med bidrag.
Kåre skriver til dem og siger nej tak.
b) Diskussion af politikker
Længere oplæg til debat omkring stof- og rygepolitik.
Punkter fra debatten:
- Skal vi tage særlig højde for E-cigaretter - de skal håndteres som almindelige cigaretter?
- Der skal udarbejdes en tekst der dækker over hvordan stoffer og rygning skal håndteres i lokalerne
og til arrangementer.
- Der skal laves et oplæg til straf for folk der overtræder reglerne.
- Der skal i de generelle retningslinier ikke differentieres mellem ungdoms og senior arrangementer?
- Arrangørerne skal have ret til at bestemme over deres arrangementer i så stort omfang som muligt.
Så vi skal ikke lave for restriktive retningslinier.
- Hvordan forholder rygereglerne sig til telte? Det er problematisk at lave generelle retningslinier om.
Vi kan bringe det op når vi diskuterer oplægget. Vi kunne godt indskærpe at man ikke må ryge i
TRoAs telte.
- Er en efterfest en del af arrangementet? Kan vi sanktionere folk på det tidspunkt?
Parbæk har teten, Aagaard kommer med et oplæg.

3. Sekretæren
Intet.

4. Yxengaard Projektet
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Projektet er nu døbt sit "korrekte" navn - Yxengaard.
Vi har holdt 2 møder med Claus ang. at få struktur på projektet. Vi er pt. ved at gennemgå
eksisterende ansøgninger og tilladelser og derefter begynder vi at kigge på budget og planer for
fremtiden.
Alt det her skal munde ud i to produkter:
1) Formalisering af projektet (struktur, kommunikation, opgaver, arbejdsmetoder, osv.)
2) En plan for hvordan vi får lukket det økonomiske hul der er lige nu på fornuftig vis så vi kan
komme igang med projektet og derefter tilhørende revision af ansøgninger til de som allerede har
givet tilskud.
Vi forventer at være klar med det på denne side af sommeren og satser pt. på at det store byggeuge-run bliver engang næste sommer.

5. Politik omkring anbefalinger
Oplæg v/Daniel Kappers.
Rykkes til næste møde.

6. Xenoglossia
Oplæg v/Yvonne
Planen er at Daniel Kappers og/eller Mike skal lave det kommende nummer. Derefter gå over til
digital pdf - evt. print on demand.
Vi trykker det ene eksemplar der laves, derefter kan der laves pdf hvis det er det udvalget ønsker.

7. AAK-playmaker
Oplæg v/Bo
Dette er en pulje som er styret af Sifa foreningen (alle kender sifa bingo). Ideen er at skoler og
andre kommunale intuitioner i Aalborg kommune kan få foreninger ud og hjælpe dem med at lave
events / undervisning m.m. og for dette vil foreningen få betaling af Sifa i stedet for skolerne.
Normalt får man 500 kr. i timen for og lave event, og det er lige meget om der er 1 eller 5 folk fra
foreningen der tager med derud, Søren Ørgaard som er lederen for dette initiativ vil dog MEGET
gerne have rollespil med på deres liste og vil gerne være med til og diskutere prisen da han mener
vi måske kan have flere udgifter en karate skole eller lign.
Vi vil ikke være forpligtet til og afholde event ved og være med på sitet men omvendt skal vi heller
ikke gøre det hvis vi har tænkt os og svare nej til henvendelser.
Glemte helt og skive det koster os intet og være med i dette så får vi ingen tilbud så taber vi ikke
penge på det.
Bo (klubbens bedste krejler) tager kontakt og får forhandlet betingelser. Daniel laver et oplæg på
hvordan det kan organiseres. Kappers tager teten på at samle en gruppe folk der vil deltage.
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Udgangspunktet er, at folk ikke lønnes, men skal forkæles.

8. Værkstedet
v/Daniel
Nu hvor vores værksted endelig er (næsten) færdigt, så kunne det være fantastisk, at få det holdt
pænt.
Derfor mener jeg vi skal oprette politikker for hvordan og hvorledes med opbevaring af WiP, eller
lignende.
Mit umiddelbare oplæg er noget i følgende retning:
WiP bør kunne opbevares enten i det skab/den hylde der tilhører det relevante udvalg, eller på
hylden over vinduet, ved powertool skabet, eller på værktøjsskabene.
Fælles er, at det bør pakkes i en kasse, hvorpå der sættes en mærkat med dato, navn og
telefonnummer. Efter 3-4 ugers inaktivitet i kassen, bliver vedkommende ringet op for status.
Skulle man nu have nogle ting, der skal opbevares, fx efter et stort scenarie, så synes jeg det er
okay, så længe man får det fjernet indenfor en nogenlunde tidshorisont. Den kan man passende
skrive på det opsatte whiteboard. Såfremt den dato IKKE overholdes, bør de relevante blive
kontaktet, ellers må tingene jo fjernes, og opbevares andre steder. Fx loftet, hvor intet på ligge.
Endnu et punkt til værkstedet er teltstængerne. - Det er egentlig mere orienterende.
Jeg får lavet en etageinddeling oppe på skabene, således at de relevante og hyppigt brugte
teltstænger ligger let tilgængelige, uden at man skal flytte en portion stager og ikke relevante
teltstænger.
Derudover skal vi blive enige om hvilke låse der skal sidde på de nye værktøjsskabe.
Diskussionen er grundliggende spørgsmålet om balancen mellem tilgængelighed og at tingene
vedbliver med at være pæne og velholdte.
Vi omkoder låsene på værktøjsskabene således de kan åbnes med en klubnøgle. Parbæk får de
eksisterende låse omkodet.
Hvis udvalgene vil have lås på deres skabe, kan de få en lås på. Denne skal laves på en lagernøgle.
Udvalgene skal orienteres om muligheden for at få en lås på deres skabe. Bo foretager denne
orientering.
Daniel skal komme med et oplæg til den officielle politik med to punkter; en klart defineret deadline
for inaktivitet (1 måned er foreslået) og en retningslinie for hvordan man håndterer de store ting (f.eks.
et skjold på 90 x 60 cm), evt. toppen af hylderne i vinduerne. Eventuelt også en hård bagkant hvor
tingene bliver smidt ud (eller overgår til almenvellet) f.eks. efter 2 måneder. Vi skal have også have en
navngiven ansvarlig.
Daniel udarbejder reviderede retningslinier med disse kommentarer.
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9. Renovering af telte
Hvad er vores muligheder i forhold til at renovere de mangler vi har ved vores telte så de er
fuldstændig klar til brug - og hvad vil vi gøre.
Vi mangler følgende ting:
- En ost m/7 huller
- En eller flere pinde med snore (3 eller 5 styks for at have lidt ekstra)
- Eventuelt lidt flere pløkker
Derudover skal vi have repareret revner - der kan vi muligvis sende dem over for reparation. Det vil
koste ca. 3.000 at sende dem til reparation. Vi kan nok finde kompetente i DK der kan reparere dem.
Steffen sørger for at der laves to ekstra poser til stænger og to ekstra poser til pløkker.
Parbæk bestiller de manglende ting.
Steffen sørger for at få repareret teltene.

10. Askebæger ved brandtrappe
Skal vi sætte et askebæger op ved brandtrappen på 1. sal? Eller skal vi alternativ skilte med og
forbyde rygning der?
Den er pillet ned fordi det er forbudt at opholde sig på brandtrappen. Parbæk orienterer dem der har
spurgt. Kappers sætter et skilt op.

11. Sommerlejr - budget
Der er indkommet et budget fra Sommerlejr der ser ud som følger:
40 deltagere a 700,- 28.000
Sædvanligt overskud på øl 3.000
Hytteleje -15.750
Mad (50kr pr.dag x 40 deltagere x 7dage) -14.000
I alt 1250
Det skal vi officielt tage stilling til - omend betaling til hytten allerede er foretaget.
Budgettet er godkendt.
Det besluttes at der indstilles til, at medlemmer skal gives 50 DKK i rabat.
Kåre skriver et svar til dem ang. godkendelse af budget.
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12. Oprydning på lager
v/Daniel
Vi skal have ryddet op.
SS har lovet mig at der bliver ryddet op på lageret i midten af maj. Indtil nu er intet blevet gjort dog.
Jeg selv står for at få ryddet op, og sorteret i det mere "Almene TRoA" vi har på lageret.
Festudvalget og Tabletop bør rykkes for at få ryddet op i 6'eren (Ja ja, jeg ved godt jeg selv er med
i Tabletop)
Det optimale vil herefter være:
Vi opsætter hylder, magen til dem i vinduerne i værkstedet inde i 1'eren. Det vil dog koste penge,
men ikke mere end 1300kr, baseret på de andre vinduers pris.
Her kan festudvalget opbevare deres relevante service. Ligeledes kan vi faktisk sagtens skabe lidt
lagerplads inde ved fryseren. Således mangler kun Tabletop at få ryddet op i deres ting i 6'eren.
Tabletop har allerede plads i et af skabene, så det burde blive en smal sag.
Det kan - OPTIMALT SET - resultere i at 6'eren pludselig står - og hold nu fast - tom! - Jeg har
bemærket at 2'eren i stigende grad bliver brugt til RPG. Det er der i og for sig ikke noget i vejen for,
men mon ikke de ville foretrække et rigtigt lokale, de dage hvor der er fuld book.
Det er godkendt. Det skal gøres således, at service sættes bag lås. Daniel har teten på at arbejde
videre på det.

13. Krigslive afrapportering
Regnskabsmæssigt ser det pænt ud. Der er et par uafsluttede poster, men det ser ud til at vi
rammer et overskud i omegnen af 15.000-17.000. Der er særligt to ting der har gjort det; at vi stort
set intet har brugt at vores uforudsete udgifter og vi brugte ca. 1/3 af vores transportbudget.
Deltagerne virker umiddelbart tilfredse - vi har overordnet set fået rigtig god feedback fra
deltagerne. Spørgeskema skulle gerne være ude på nuværende tidspunkt.
Der har været noget knas med Torben - som tidligere var naturvejleder deroppe og forpagter flere
af de jorde vi har brugt - og det er muligt vores fremtidige samarbejde med ham lider skade. Han
har været urimelig og selv Claus er træt af ham. Han er heldigvis ikke naturvejleder mere, så han
kan ikke ødelægge noget for os, men det er da træls hvis vi ikke har adgang til de jorde han
forpagter i fremtiden.
Udover overskuddet har TRoA erhvervet sig følgende ikke-forbrugsgenstande:
6 store IKEA plastkasser der kan bruges til opbevaring m/låg
4 stk. 20m udendørs forlængeledning
2 udendørs halogen spots (arbejdslys)
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8 svampe (flere af dem kan godt få brug for lidt maling)
4 "halve" svampe (hvor stængel og hoved er gået fra hinanden)
1 Morr skrin
4 vejsidetempler
2 hit-point dukker (mannequin'er)
6 tomme tønder
1 Runesten
ca. 30 blå, grønne, røde og orange "vejsideflag"
ca. 20 hvide vejsideflag
1 stor gravsten i flamingo (overdrages til Sidste Søndag)
1 komplet sæt flamingo-skærings-værktøj (til ca. 2.000 DKK!)
Derudover har TRoA mistet følgende ting:
En-to håndfulde bænke gik i stykker (de er sat i containeren igen)
4 teltstænger og tilhørende teltflage forsvandt under oprydningen (det virker sandsynligt at de er
taget med nogen hjem - enten nogle med lidt lange fingre eller ved en fejl. Ingen har dog reageret
på vores henvendelse omkring dem)

14. Ikke-offentligt punkt
Nærmere information ikke tilgængeligt udenfor bestyrelsen.
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