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TRoA - The Realm of Adventurers - 24. April 2008

24. April 2008
Referat betyrelsesmøde 24. april

Fremmødte: Uffe V. Jensen, Christian Højmose, Søs Hagbard, Søren Peter, Thomas Aagaard,
Morten Baggøe, Niels Cristian.
Afbud: Søren Parbæk, Migal
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidst
2. Sekretær
3. Nye borde + stole
4. Indkommen post
5. Evt.
Opfølgning:
Modtog yderligere information angående Drastrup Skov og Østerådal projek.
Konklusion: Det virker lovende og der gives ok til at arbejde videre med det.
Sekretær:
Uffe har taget kontakt til kommunen for at skaffe en medarbejder til sekretær posten. Der er mulighed
for at modtage en uddannet bogholderske, dog med at der skal afsættes minimum 12 timer ugentligt
til vedkommende. Mulighed for at afsætte timer til rengøring af lokaler.
Konklusion: Der arbejdes videre med ideen og gives accept til det øgede timeantal såfremt timerne
bruges fornuftigt. Møde med kommunen snarligt.
Nye borde + stole
Bo har i samrbejde med Søren Peter udarbejdet et forslag til nye borde og stole. Tilbuddet lyder på
70.000 for møblering af hele 1. sal samt lokale 1 i stuen med nye konference møbler. Kommunen skal
betale det meste.
Konklusion: Tilbudet er godtaget, men der arbejdes på yderligere rabatter og kommunen skal lige
sige god for det først.
Indkommen post:
Ostermark-live.dk bliver opsagt medmindre vi fornyer det.
Konklusion: Live arrangørerne spørges til råde om det benyttes. Hvis nej lukkes det.
Uddelegering af RPG arrangementer:
• Aagaard kontakter Nykøbing Mors der har efterspurgt priser på arrangement.
• Per F. og Mads Reedts tager sig af det sidste i aftalen med Vesterkæret DUS
• Christian Højmose og Mads Reedtz tager sig af arrangementet med Langholt Spejdergruppe
Instruktører tilmeldes fremover et lukket forum hvor kommende arrangementer vil blive slået op,
således at det bliver nemmere at overskue hvad der mangler arbejdskraft til samt nemmere at
tilmelde sig og diskuterer hvad der skal laves.
Konklusion: Hermed er alle indkommen sager håndteret og nye tages kun i det omfang der er
instruktører tilrådige.Fremover vil alle henvendelser blvie håndteret gennem forum.
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Morten Ubbesen har fremsendt mail om møde.
Konklusion: Mailen videresendes til bestyrelsen og de der kan og vil deltager i mødet.
Eventuelt:
Der er indhentet mulighed for at søge om en årsbevilling mht. spiritus i stedet for som nu at søge pr.
arrangement.
Konklusion: Der er givet tilladelse til indhentning af denne og skal fremover fornyes i forbindelse med
ny bestyrelse efter GF.
Kalender ønskes til 2008 og 2009 til gangen på 1. sal
Konklusion: bestilles gennem Parbæk
Første hjælps kassen er mangelfuld:
Konklusion: Søren Hald kontaktes angående liste til bæltetasker a la de der var lavet til Two Cities
Ellers skaffes det mest basale ved Falck.
Brandsikkerhed skal undersøges i forhold til overnatning i lokalerne.
Konklusion: MBO kontaktes for at besigtige lokalerne for at for en realistisk vinkel på mulighederne.
Derefter kontaktes brandmajoren for inspektion af lokalerne.
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