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TRoA - The Realm of Adventurers - 28. September 2010

28. September 2010
Fremmødt: Thorup, Søren Kristian, Uffe, Morten, Parbæk og Kåre
Afbud: Martin
Ikke fremmødt: Jacob

1) Formalia
Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Kåre

2) Opfølgning
Kåre skal kontakte Sidste Søndag udvalget omkring telte.
Sidste søndag har styr på Burgundian, men mener ikke Tortugaerne er deres ansvar. De har heller
ikke penge til dem. Vonne har lovet at høre Østerskov om de har nogle af delene, men ellers skal vi
finde nogle til at tage opgaven og finde pengene.
Vi beslutter at skaffe nye pløkker og den manglende midterstang.
Søren Kristian vil lave nye pløkker sammen med et par andre folk, det er der penge til.
Der skal købes en midterstang.
Uffe skal undersøge mulighederne for at få ombygget køkkenet og toilet i stuen.
Der er intet sket endnu.
Thorup har ansvaret for udlån af telte til Odensetur.
Fint, ingen problemer, alt er iorden.
Martin skal koordinere en arbejdsdag/-weekend
Afventer til næste møde.
Martin skal få lavet et bræt til umbraco nøgler til ophængning på gangen ovenpå.
Er gjort!

3) Indkommen post
Lån af telte og TRoAs lokaler til workshops i forbindelse med Krigslive VII v/Mikkel Morild.
Følgende tilladelse er givet:
Battlelokalet - grejworkshops.
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16. - 17. Oktober
13. - 14. November
4. - 5. December
8. - 9. Januar
19. - 20. Februar (der kan muligvis blive lavet fest i denne weekend, det er ikke fastlagt endnu).
Bemærk at man ikke kan nægte TRoA medlemmer adgang til lokalet i perioden til at bruge lokalerne
samtidig (så længe de også laver workshop arbejde). Derudover skal brug af battlelokalet
offentliggøres så de øvrige medlemmer af TRoA er bevidst omkring det.
Den øvrige anvendelse af lokalerne regnes der ikke et behov for at give godkendelse til. Bemærk at
alle der ikke er medlem af TRoA skal betale 50 DKK for lån af lokalerne per workshop.
Kåre giver Mikkel besked.
Maling af opgangen. Hvilke farver vil vi gerne have?
De farver som overboen gerne vil have er fine for os, så længe det blive malet. Bo sender en
godkendelse til udlejer.
Arbejdsskadeforsikring - hvor mange forsikrede har vi brug for?
Vi har ca. 2,5 fuldtidsansatte per år. Vi vælger at forsikre for 3 fuldtidsansatte. Det kommer til at koste
os ca. 1000 DKK efter tilskud.

4) Eventuelt
Karsten Rasmussen er blevet bedt om at lave et landsforeningsmøde i den nærmeste fremtid.
Uffe og Bo vil arbejde på at søge Initiativstøtten hos DUF omkring at søge penge til lave
værkstedsworkshopsting.
Uffe og Parbæk har snakket om at pønse på en TRoA con til Januar, med mulighed for at køre preruns på fastavalscenarier.
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