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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 11. april kl. 18.45 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Ole, Christian, Baagøe, Brassøe, Jonathan, Kåre, Daniel 

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Øvrige fremmødte: Vera 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Brassøe 

Referent: Kåre 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Ole sælger vores Magic kort – næste skridt 

er salg af mappen med enkeltkort. 

Salg af mappen med enkelt er 

udskudt grundet sygdom. 

Salg af sealed products er 

gennemført. 

Ole  

Ole skriver et opslag om at ris/ros kassen 

kan bruges til input. 

Ris og ros kasse opdateret. Der 

udestår at lave facebookopslag. 

Ole  

Ole tager fat i ungdomsudvalget for at høre 

om de har informeret forældrene om 

mulighederne for at betale i vores 

kontantfri kiosk. 

Ikke gjort. Ole  

Ole kontakter udvalgene og spørger hvor 

meget og hvordan de hver især gerne vil 

kommunikeres med.  

Gjort, og fulgt op på. Ole  

Ole køber en ny opvaskemaskine til 

klubben. 

Udskudt grundet mangel på 

cash. 

Ole  

Daniel kigger på møntstempler. Han har 

fundet en god pris på 1600 per stempel. Der 

er nogle delopgaver: 

• Hvad koster det per skive. 

• Skal vi have dem igennem en 

toldmur – og hvad giver det af 

ekstraomkostninger? 

Vi skal have lavet selve designet. 

Vi flytter den ned på hvilende 

opgaver. 

Daniel  

Daniel kigger på hvad næste mulige skridt 

er for at forny vores borde-bænke sæt som 

Del af et punkt nedenfor. Daniel  
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

er ret slidte. Pt. ved at undersøge fonde, vi 

går efter 20 sæt. 

Daniel undersøger om de gamle sofaer kan 

komme på Østerskov. Afventer at Østerskov 

har mulighed for at hente dem. 

Østerskov er virkelig glad for 

dem. De har ikke hentet dem alle 

sammen endnu. Daniel 

meddeler dem at de har 14 dage 

til at melde ud om de vil hente 

resten, ellers smider vi dem ud. 

Daniel  

Brassøe sætter en dag for grundig rengøring 

af klubben når Baagøe har lagt en 

arbejdsdag. 

Bliver gjort efter arbejdsdagen. 

Arbejdsdagen blev flyttet så nu 

kommer den nok først til maj. 

Brassøe  

Brassøe laver en seddel omkring håndtering 

af pap. 

Se punkt nedenfor. Brassøe  

Brassøe køber for 500 kroner pyntepuder. Christian købte da han alligevel 

var i IKEA 

Brassøe  

Baagøe anskaffer og opsætter en ordentlig 

bagbeklædning på rumdeleren i lokale 2. 

Sker på arbejdsdagen. Baagøe  

Baagøe sætter sikkerhedsløsning op som 

besluttet på mødet d. 17. maj 2021. 

Jeg får en kammerat der er 

elektriker, ud og hjælpe med det 

på torsdag. 

Baagøe  

Baagøe ser på opgaven med at sætte 

støvopsamler op jf. generalforsamling. 

Der sker i forbindelse med 

arbejdsdag i værkstedet. 

Baagøe  

Baagøe indkalder til en arbejdsdag til 

søndag d. 10. april og laver opslag på 

troa.dk og beder om input til opgaver. 

Det er flyttet til 24/4. Se punkt 

nedenfor. 

Baagøe  

Få hentet alle vores patreon kort og få gjort 

medlemmerne opmærksom på at vi har 

dem og hvor vi har dem. 

Vi betaler for en måned mere. Så 

jeg hentet alle kortene over og vi 

stopper. Baagøe forventer at 

have det klar til næste møde. 

Baagøe  

Baagøe kigger sammen med en elektriker 

på, om der er noget galt med strømmen i 

bygningen. 

Se nedenstående omkring 

elektriker. 

Baagøe  

Christian sørger for der kommer lås på 

containeren til plastic så der ikke kommer 

andet affald i den. 

Vi afventer, om Marius Pedersen gør det 

korrekt i anden omgang. 

Lås er sat på glascontaineren. Vi 

afventer om de kan finde ud af at 

sætte den på papcontaineren. 

Christian  



The Realm of Adventurers 
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk 

 3 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Christian tager fat i Steffen for at høre om 

han er ved at lave noget til Royal Run. 

Det er d. 6. juni. 

Steffen og Sidste Søndag er 

interesserede og arbejder på 

noget. 

Ole følger op på Sidste Søndags 

planer. 

Christian  

Christian organiserer 2-3 town halls frem til 

næste generalforsamling og på de første 

møde har vi et tema omkring 

kommunikation hvor vi kan få input til det 

videre arbejde. 

Ikke gjort noget endnu. Christian Senere på 

året 

Christian laver to nye tags på 

facebookgruppen – ”Bestyrelsen” og ”Små 

nyheder”. 

Er lavet, men nogle admins 

bruger #TROANEWS som tag. 

Christian snakker med Charlotte 

som vi antager har brugt det så 

vi bruger tags ensrettet. 

Christian  

Kåre poster takkelisten på hjemmesiden. Ikke gjort. Kåre  

Kåre skriver til Philip og siger vi betragter 

Nordens Nætter som lukket for nu. 

Done Kåre  

Kåre laver en vejledning til hvordan man 

kan opstarte den nye indkaldelse og 

placeres den i dropbox. 

Done Kåre  

Jonathan undersøger om vi kan gøre noget 

ved de mange likvider vi har stående så de 

ikke trækker negative renter – afventer 

adgang til banken. 

Der er opnået adgang til banken. 

Jeg går i gang med at undersøge 

vores muligheder. 

Jonathan  

Jonathan hører cafeudvalget om de har lyst 

til at have gavekort i cafeen. 

Cafeudvalget er bleven gjort 

opmærksom på muligheden. Jeg 

foreslår vi lader den ligge i deres 

hænder. Punktet lukkes. 

Jonathan  

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 

Bo-vent kigger på blæseren på 2. sal der larmer når de har næste eftersyn. 

Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere 

attraktivt, at være medlem. 

Til næste udvalgstur skal vi måske lave nogle programlagte aktiviteter som giver 

folk mulighed for at komme til at lave noget med nogen, de ikke kender. 
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Opgave 

Vi skal opdatere vores jotform til indmeldelse således man ikke længere kan vælge 

efterskole omkring juni eller sådan noget. 

Vi afventer at Bifrost kommer med et oplæg til en politik omkring krænkelser med 

at udforme vores egen politik på området.  

 

Bo-vent opgaven tager Ole og sættes som aktive opgaver. Opgaven omkring Royal Run lægges sammen med 

opgaven ovenfor. 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

D&D IN AALBORG 

BESKRIVELSE 
Vera vil gerne snakke om et arrangement, hvor der kan lånes plads til 50 personer der skal spille D&D. 

BESLUTNING 
Det er et non-profit arrangement. Ideen er at benytte os af en weekend-dag, eksempelvis lørdag. 

Der er enighed om at dispensere fra betaling for deltagere fordi vi ser det som en mulighed for at lokke 

medlemmer til. 

Vi vil også gerne bruge reklamepenge. 

Ole tager teten på at finde en dato sammen med Vera og sørge for at nogen er til stedet for at åbne op, lukke 

ned. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

- Status på Tilskudsregnskab 

- Status Bifrost Beretning 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

- Vi sætter det at lave et forecast på som en opgave som Jonathan tager teten på. 

5. PROJEKTOVERBLIK 
Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter. 

VÆRKSTED FOR ALLE 

Ansvarlig: Ole 

Første skridt bliver Værkstedsarbejdsdag, Den skal ligge efter generel arbejdsdag, den sidstnævnte er blevet 

udskudt, derfor er der ikke planlagt nogen endnu. 
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Bordarbejdsgruppen har, vigtigst af alt, ryddet op efter os selv, men har desuden også fået styr på diverse 

stumper og hjørner. Det begynder at være et noget mere inspirerende værksted at komme i. 

Bordrollespilsfigurer 

Ansvarlig: Ole 

 

Figurer købt, nu skal de samles og på baser. 

2. SALEN 

Ansvarlig: Ole og Brassøe 

Der har været møde. Referat sendt til bestyrelsen. 

https://docs.google.com/document/d/1Qd7Hbe2mSPDSO7KzjMO6MXQy1GiR_dB-NdEVGPwcZEk/edit 

Der er gang i at lave ansøgning, Ole har desværre ikke nået i mål med 2 af hans opgaver i forhold til 

ansøgningen. 

Der er holdt møde og fundet løsning til måtte opbevaring. Det bestilles snarest muligt. 

Der har været arbejdsdag, og der er blevet sat to færdige hæve-sænke borde på 2. salen og 2 yderligere 

afsætningsborde. 

Der er købt og testet en ”Hund”. Denne har til formål at gøre det nemmere at flytte borde. Det virker. Dog er 

det meget hurtigt tydeligt at det er en god ide med 2 af dem. 

Næste skridt, ud over ansøgning, er at lave en udmelding om planen/tilgangen til resten af medlemmerne. 

Ole orienterer medlemmerne om tilgangen. 

KRATHUSET 

Ansvarlig: Christian 

Intet nyt. 

https://docs.google.com/document/d/1Qd7Hbe2mSPDSO7KzjMO6MXQy1GiR_dB-NdEVGPwcZEk/edit
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LASERSKÆRER 

Ansvarlig: Ole 

Første Kursus/workshop bliver 1. Maj. Afholdt af Ole. 

Opslag om dette kommer snarest, Ole vil gerne have dato for nummer to workshop således at der kan slås op 

samtidigt. 

6. ROS OG GODE HISTORIER 
Ansvarlig: Alle 

Alle må bidrage med positive historier og ros for det gode arbejde de mange frivillige laver. Vi 

kommunikerer primært rosen gennem hjemmesiden, så det er synligt for alle. 

Ros 

Mikkel Morild kørte magic kort til Aarhus. 

Niels Christian Trude Christensen for at hjælpe med at teste el-systemet i TRoA. 

7. STATUS FRA UDVALG 
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

Der er kommet opdateringer fra lidt under halvdelen af udvalg. De er ikke gengivet her. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Bifrost opfordrer til at uerfarne ansøgere skriver ansøgninger. 

8. ANSØGNING TIL KOMMUNEN 
Ansvarlig: Daniel 

BESKRIVELSE 

Gennemgang af ansøgning til materialepuljen. 

ANBEFALING 

At vi godkender ansøgningen. 

DISKUSSION 

Lad os få sendt den afsted nu. 

Vi snakker om at ændre i ansøgningen så den reflekterer de elementer, der er mest relevante for os for nu. 

Vi vender hvordan det netto påvirker regnskabet i forhold til det budgetterede. 

BESLUTNING 

Vi er enige om, at reducere ansøgningens beløb så det passer bedre med de midler der er tilbage i puljen. 

Daniel sender ansøgningen hurtigst muligt. 
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9. SOMMERSKOLEN 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Skal vi sende nogle folk af sted og under hvilke rammer? 

ANBEFALING 

At vi beslutter at sende dem afsted som gerne vil afsted, tilbyder at betale en foreningsbillet og transport 

forudsat at nogen tager teten på at planlægge samlet kørsel. 

I så tilfælde skal vi have en som tager teten på at søge refusion fra kommunen. 

DISKUSSION 

Enighed.  

Vi blev enige om at vi vil refundere op til 150 kroner per person til transport mod aflevering af kvittering på 

mindst det beløb. 

BESLUTNING 

Jonathan sørger for at ansøgning af refusion for foreningsbilletter og mulighed for refusion af kørsel. 

Christian laver et opslag på facebook om at de skal skrive til Jonathan hvis de vil deltage. 

10. BØRNEATTESTER 
Ansvarlig: Jonathan 

BESKRIVELSE 

Vi skal snakke om børneattester. Hvordan vi plejer at gøre og hvem vi skal have børneattester på. Vi har en 

politik om det på vores hjemmeside, men lige nu er der ikke en klar retningslinje for det blandt udvalgene.  

ANBEFALING 

At vi finder en måde at implementere vores politik på, og afgrænser over for udvalgene hvem der skal 

indhentes attest på. 

Alternativt kan et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne påtage sig at lave sådan en afgrænsning. 

DISKUSSION 

Der er nok et behov for at orientere nogle udvalg. 

BESLUTNING 

Jonathan tager kontakt til Aktiv Tirsdag og Sidste Søndag og orienterer dem om retningslinierne og beder 

dem om at få indhentet på dem, der ikke er indhentet på. 

Christian skriver på facebook og informerer alle vores medlemmer om retningslinierne. 

11. BIFROST UPDATE 
Ansvarlig: Christian 
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BESKRIVELSE 

Der var Hovedbestyrelsesmøde i weekenden, og der er lidt opdatering. De to foreninger der ikke rigtigt havde 

aktiviteter, og havde sammenfald med andre foreninger har nu forladt Bifrost hvilket var et ønske fra vores 

side, så det er godt. Der er kommet et økonomisk overblik til hovedbestyrelsen som vi er gået igennem, og 

med ønsker om mere, og diskussion om hvordan vi gør det mere gennemsigtigt, så vi kommer stille og roligt i 

mål med vores ønsker. 

Vi holdt det i Rollespilshytten, og havde besøg fra Dragonfactory og Rollespilsfabrikken. Det var lidt sjovt at 

høre at Dragonfactory mindede meget om os. De havde egentligt nok i sig selv, og ikke rigtigt tid til at deltage 

i Bifrost ting, da de lavede så meget fedt selv. De bruger sjovt nok rollespilshytten meget mere end 

Rollespilsfabrikken, selv om det er Rollespilsfabrikken der ejer den. 

Sammen med Den Glemte Legion og Einherjerne var der snak om at gå i gang med at undersøge om vi kunne 

finde nogle politikere i region midt, som ville være interesseret i at hjælpe os med at få penge til en 

tilsvarende rollespil i Østjylland, som de tre foreninger og andre kunne drive. 

Der var god inspiration fra Dragonfactory, som jeg tænker at snakke med Sidste Søndag om, og måske gøre 

vores kampagner federe. Rollespilsfabrikken er gået i gang med at lave stormøder, som kunne være en god 

inspiration til vores townhall-møder. Jeg overvejer lidt at stjæle med arme og ben her       

ANBEFALING 

Intet at beslutte. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Intet. 

12. EL PÅ 1. SAL 
Ansvarlig: Baagøe 

BESKRIVELSE 

Ole bo, Nc og jeg gik søndag alle sikringsgrupper og alle stikkontakter igennem for at finde ud af hvad er 

hvor. Det betyder at der kommer en oversigt over hvilke stik der hører til hvilke grupper. Det betyder også at 

vi er rimelige stikkere på at der er en kortslutning et eller andet sted langs udervægge på 1. sal. Vi springer 

sikringerne så snart vi tænder. Det er nok også derfor der ikke er strøm langs væggen ud mod 

parkeringspladsen.  

ANBEFALING 

Skal vi have kommunen ind over det? Det er potentielt farligt, brands etc. Eller skal jeg bare kontakte en 

elektriker og så fikser vi det selv. Uden at vide frygter jeg at det kan blive dyrt hvis de skal ind og trække nye 

ledninger. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 
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Christian tager fat i kommunen og beder dem om at løse det. Vi vurderer at der er brandfare med den 

nuværende opsætning. 

Hvis vi ikke har hørt noget fra kommunen inden næste møde så booker Baagøe en elektriker til at inspicere 

problemet. 

13. ARBEJDSDAG 
Ansvarlig: Baagøe 

BESKRIVELSE 

Der er et par ting vi allerede ved vi gerne vil gøre. 

• Hævesænke borde i battle. Vi skifter de 3 borde i battle ud med 3 elektriske, vi har nok. Vi regner 

med at kunne genbruge de plader der allerede er. Så den eneste udgift er at der skal trækkes noget 

strøm og laves et par kable dåser. Jeg tænker der kan gøres for 2-300 kr. 500 hvis vi ikke har fået 

fikset, strømmer i væggen da det så skal trækkes andet steds fra. 

o De 3 gamle bliver skåret i stykker og smidt ud. 

• Smide alle de hvide stole ud. Vi har nok stole i form af de sorte metal og træ stole på 2. salen. Så vi 

tænker at smide resten af de hvide stole ud, samt bordene. Vi kommer nok til at beholde nogle af 

dem i værkstedet som arbejdsborde. 

• Der er stadigvæk sofaer på 2 salen. Hvis de stadigvæk er der den 24. bliver de smidt ud. 

• Vi “skiller omklædningsrummet af” sådan at det er nemmere at bruge som lager. Og jeg kigger på en 

løsning til at blokere hullet. Der er løsninger som ikke er permanente og disser koster 3-800 kr. Jeg 

ved ikke præcist hvad der skal laves endnu. 

• Lime gulvtæpper fast i battle. 

• Smide de store paprør ud. 

• Knage rækker til 2 sal og battle, 2-500 kr 

Så det bliver nok worst case ca. 1.800 plus små ting vi finder på dagen og trailer plus benzin.  

Jeg tænker at vi kan siger at jeg holder mig til under 1000kr ud over hvad der er godkendt i forvejen, så er 

der til hvad vi lige står og finder ud af vi mangler på dagen. 

ANBEFALING 

Der bruges optil 3000 kr  

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Vi gemmer nogle få af de hvide stole. 

Godkendelse på at bruge op til 3.000 kroner. 

14. MAGIC BILLEDER 
Ansvarlig: Ole 
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BESKRIVELSE 

To af Magic billederne der er lavet af medlemmer, er blevet fjernet fra lokalerne. Det er foreningens billeder. 

Bestyrelsen er bekendt med hvem der har billederne. 

ANBEFALING 

At vi beder om at få dem retur. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Daniel tager kontakt til den der har billederne for at få dem retur. 

15. BILLEDDATABASE 
Ansvarlig: Ole 

BESKRIVELSE 

Einherjerne har skrevet til mig Ole hvorledes vi opbevare foreningens billeder. 

Det er ikke klart om vi har en sådan database. Om vi har interesse i at have en. 

ANBEFALING 

Anbefalingen er at vi intet gør. Jeg skriver tilbage at vi ikke har en gode råd på området. 

DISKUSSION 

Vi har pt. ikke noget. Vi har på galleri.troa.dk men det er ret gammelt. 

Vi vil egentlig gerne have noget mere organiseret, men det kræver en indsats og ingen er vildt engagerede i 

det pt. og behovet er ikke klart. 

BESLUTNING 

Der er pt. ikke et behov. 

16. CONTAINER OPDATERING 
Ansvarlig: Ole 

BESKRIVELSE 

Der har været så megen tale om containere og skrald sortering og låse. Det virker til at der er kommet 

endelige løsninger. Ole har en uro med basis i at han ikke har forstået hvad status og procedure er, og derfor 

ikke har stor tiltro til at andre medlemmer kender til disse. 

ANBEFALING 

At der laves guides til hvorledes containerne, nøgler og skrald sorteres/bruges. 

DISKUSSION 

Vi har pt. 4 containere: 
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- Restaffald 

Er låst. Kræver nøgle som hænger ved indgang. 

- Plast 

Den får vi en lås på hvor vi får en nøgle til. Den skal også være i cafeen. 

- Pap 

Der kommer en ny lås og container på denne på et tidspunkt så vi måske ikke har adgang til den. 

- Glas 

Den er der kommet lås på. Der er en nøgle i cafeen til den. 

BESLUTNING 

Intet at beslutte. Vi venter med at informere medlemmerne til status er mere stabil. 

17. FAST LUKKET PUNKT 
Ansvarlig: Ordstyrer 

BESKRIVELSE 

Dette er et fast, lukket punkt på møderne som er en lejlighed for bestyrelsen både til at vende ting i enrum 

hvis der er behov for, at diskutere noget uden det kommer ud i en bredere kreds og for at sikre, at når der 

kommer specifikke lukkede punkter på mødet, så håndteres de her uden det nødvendigvis er synligt for alle, 

at der er et lukket punkt der skal vendes. 

Det vil som udgangspunkt altid være det sidste punkt på dagsordenen. 


