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TRoA - The Realm of Adventurers - 24. November 2009

24. November 2009
Indkaldelse til bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24/11 kl. 19.00
i Lokale 1 i TRoA

1: Formalia
- Afbud: Kåre, Nanna, Thorup
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Morten
2. Regionalt samarbejde
v/ Kåre
Jvf. følgende: http://www.liveforum.dk/forum/showthread.php?t=15938 så er det vist vores tur til at
indkalde til møde. Nogen der har ansvaret for rent praktisk at gøre det?
Yvonne og Steffen arbejde på en dato til et nyt møde i januar eller starten af februar.
3. Rengøring efter fester
Der var efter fest rengøringen ikke helt rent hvilket viste der er et problem som kunne være rart
med en løsning på, og da bestyrelsen har pålagt festudvalget og opkræve penge mener jeg også
det er os der skal beslutte løsningen.
Forslag efter og have drøftet med et par i festudvalget og med Thorup
- Pengene gives ikke til dem der har gjort rent før den rengørings ansvarlig har kontrolleret om der
er ordentlig rent. Derved er der to krav, den rengørings ansvarlig skal kontroller rengøring dagen
efter når der er gjort rent, den rengørings ansvarlig skal have at vide hvem der står for rengøringen
så han kan kontakte dem dagen derpå omkring rengøring og penge.
Herved er det lige som ved rengøringen af lokalerne en der godkender.
Dertil skal der udarbejdes en liste som dem der gør rent kan gå efter, som vi har idag til hold der
gør rent. Derved kan man ikke diskutere om der er andre opgaver dem der gør rent skal lave.
Godkendt.
4. Lokale 2
Mulighed for og købe følgende
2 væg lamper (en til hver side af glasruden) som hygge belysning når der ses film m.m.
2 loft lampe (en der sidder og skinner op i loftet) så der kommer lys i lokalet
Evt. nogle hylde bukker vi skulle gerne have hylder i stuen vi kan bruge til og sætte hylder op på
den ene væg til video film og afspillere.
Der er afsat 1000kr til indkøb af de nødvendige ting(lamper, kabler, mm)
Er du intresseret i og hjælpe kontakt da Bo
5. Regnskab
Lidt for og presse sekretæren og Parbæk så forventer jeg 3 kvartals regnskab til dette møde.
troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_87671b9f.php.html
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Regnskab til og med 3. kvartal er gennemgået.
6. Julekurve
Skal nogen have nogen?
En kurv til ca 500 kr til:
Vognmanden
7. Sprut bevilling
Vi er opfordret til og søge denne, men synes i lige vi bør snakke om det først.
Det drejer sig om at politiet har skærpet forholdene således at vi ikke kan få tilladelse til udskænkning
af stærk spiritus ved offentlige arrangementer. Afholder vi derimod privat fest med invitationer er der
ingen problemer og behøver ikke ansøgning.
Der vil blive arbejdet på at skaffe en helårs spiritus bevilling, men i mellem tiden holdes der kun
lukkede fester.
8. Udlejer
Hvordan går det med og snakke med dem?
Bo kontakter udlejer ang. status på lokalerne og giver kommunen besked. Og der skal undersøg
mulighed for nye lokaler i det gamle posthus(på Nr. Sundby tov)
9. Udskud
v/Bo (da Kåre ikke kommer)
Scenarie til sommer arrangeret af TRoA. Projektbeskrivelse fremsendt, vi vil gerne have en
godkendelse på dette møde da vi forventer at offentliggøre arrangementet d. 5. december.
Bestyrelsen har godkendt dette og glæder sig til at se et scenarie til sommer arrangeret af TRoA.
10. LR's general forsamling
betydning for troa ?
LR hedder nu Bifrost(undertitel: Landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge(læs under
30år)). Dette har ingen betydning for klubben eller live miljøet generelt.
LR(Bifrost) er gået over til individuelle medlemskab, og bestyrelsen udarbejder et oplæg til vedtægts
ændring til GF10.
Derudover har klubben fået stemt 2 medlemmer ind i repræsentantskabet(Uffe og Parbæk).
11. Indkommen post
- Reklame i FastaMorgen
Der arbejdes på en reklame/artikel til avisen.
- Billeder til Fritidspolitik
Valgt af Yvonne og er fremsendt til kommunen og modtaget, og de var ret begejstrede.
. Evt
-Rabatter
En hurtig tanke. Vi var nogen der mente der ikke fast er skrevet ned at TRoA arrangementer skal
troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_87671b9f.php.html
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give en vis rabat til TRoA medlemmer, dette burde måske sættes som krav i den nye krav til
arrangementer i TRoA som vi snakkede om og lave.
Der henstilles til at arrangører laver en eller anden form for rabat til medlemmer.
-Medlems liste
Medlems listen er opdateret til dags dato, så hvis folk ikke er på listen bedes disse kontakte
bestyrelsen.

troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_87671b9f.php.html
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