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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 16. Maj kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Brassøe, Daniel, Christian, Baagøe, Jonathan, Kåre, Ole
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Christian
Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Ole sælger vores Magic kort – næste
skridt er salg af mappen med enkeltkort.

Vi fik 24.000 for mappen.

Ole

Ole skriver et opslag om at ris/ros kassen
kan bruges til input.

Opslaget er lavet.

Ole

Ole tager fat i ungdomsudvalget for at
høre om de har informeret forældrene om
mulighederne for at betale i vores
kontantfri kiosk.

Jonathan har taget fat i dem og
informeret dem.

Ole

Ole køber en ny opvaskemaskine til
klubben.

Bo har indkøbt en
opvaskemaskine.

Ole

Ole følger op på Sidste Søndags planer
omkring Royal Run.

Ole har snakket med dem.

Ole

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

Vi afventer Bo-Vent. Vi sætter
den på som hvilende opgaver.

Ole

Ole finder en dato på D&D-event sammen
med Vera.

De holder det et andet sted. Vi
melder tilbage at siden vi ikke
lægger lokaler til, så ser vi ikke
os selv som arrangører.

Ole

Deadline

Opgaven er hermed afsluttet

Det bliver nok ikke særlig vildt
for det er lige efter
døgnscenarie.

Det er helt OK hvis hun
reklamerer for eventet en
enkelt gang på facebook.
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Opgave

Status

Ansvarlig

Ole orienterer medlemmerne omkring
tilgangen til at få udbygget 2. salen til
vores behov.

Ikke gjort da vi afventer svar fra
kommunen.

Ole

Daniel kigger på hvad næste mulige skridt
er for at forny vores borde-bænke sæt som
er ret slidte. Pt. ved at undersøge fonde, vi
går efter 20 sæt.

Daniel har en ansøgning til de
sidste borde- bænkesæt til
friluftsrådet.

Daniel

Daniel undersøger om de gamle sofaer
kan komme på Østerskov. Afventer at
Østerskov har mulighed for at hente dem.
De har 14 dage til at melde ud fra sidste
bestyrelsesmøde, derefter smider vi dem
ud hvis de ikke har meldt et
hentetidspunkt.

Østerskov har ikke svaret. Vi
smider de sidste ud.

Daniel

Daniel sender ansøgningen til
materialepuljen hos Aalborg kommune.

Ansøgning er sendt og
behandlet i kommunen.

Daniel

Daniel tager kontakt til den der har de
billeder der er blevet fjernet i lokalerne og
beder om at få dem retur.

Ikke gjort endnu.

Daniel

Brassøe sætter en dag for grundig
rengøring af klubben når Baagøe har lagt
en arbejdsdag.

Det bliver måske d. 11. juni.

Brassøe

Brassøe laver en seddel omkring
håndtering af pap.

Ikke gjort endnu.

Brassøe

Baagøe anskaffer og opsætter en ordentlig
bagbeklædning på rumdeleren i lokale 2.

Blev ikke gjort på arbejdsdagen.
Er gjort inden næste møde.

Baagøe

Baagøe sætter sikkerhedsløsning op som
besluttet på mødet d. 17. maj 2021.

Ikke gjort endnu.

Baagøe

Baagøe ser på opgaven med at sætte
støvopsamler op jf. generalforsamling.

Ikke gjort endnu.

Baagøe

Baagøe indkalder til en arbejdsdag til
søndag d. 24. april og laver opslag på
troa.dk og beder om input til opgaver.

Der er lavet en masse, primært
noget med at smide affald ud.

Baagøe

Få hentet alle vores patreon kort og få
gjort medlemmerne opmærksom på at vi
har dem og hvor vi har dem.

Ikke gjort endnu.

Baagøe

Baagøe kigger sammen med en elektriker
på, om der er noget galt med strømmen i

Er gjort.

Baagøe

Deadline

Bliver nok først gjort i maj.

Arbejdsdagen

Ser på det torsdag efter påske.
Arbejdsdag

Næste møde

2

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

Status

Ansvarlig

Der er lås på både plastic og
glas containerne.

Christian

Deadline

bygningen efter mødet i maj, hvis vi ikke
har hørt noget fra kommunen.
Christian sørger for der kommer lås på
containeren til plastic så der ikke kommer
andet affald i den.

Vi får en lås på papcontaineren
når der kommer lås på.
Ole laver skilt til nøglerne.

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.

Senere på året.

Christian

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

Er gjort.

Christian

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

Der er skrevet en post omkring
børneattester, den fik 13 likes,
så nogen har set den.

Christian

Christian tager fat i kommunen og beder
dem om at kigge på problemer med el.

Blev løst af Morten dagen efter
mødet, det var en stikkontakt,
så snakkede ikke med
kommunen.

Christian

Kåre poster takkelisten på hjemmesiden.

Er gjort.

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.

Må gerne flyttes til hvilende
opgaver. Evt. kan vi udarbejde
noget til GF.

Jonathan

Jonathan laver et forslag til hvordan vi
kan lave et forecast på vores økonomi.

Forslag lavet. Behandles i
punkt 4.

Jonathan

Jonathan tager kontakt til Aktiv Tirsdag
og Sidste Søndag og orienterer dem om
retningslinierne omkring børneattester og
beder dem om at få indhentet attester på
dem, der ikke har fået indhentet.

Der arbejdes fortsat på at
opdatere vores børneattester.
Opgaven viste sig at være lidt
større end forventet, men der
forventes en løsning inden
næste møde.

Jonathan

Senere på
året

Der har ikke været nogle
henvendelser og tilmeldingen
er vist lukket.

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.
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Opgave
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 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.
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.

3. INDKOMMEN POST
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

SAMARBEJDE MED FRITIDSCENTRE
BESKRIVELSE
Aalborg Kommune driver nogle fritidscentre for unge, og vil gerne have os til at komme og vise dem rollespil.

BESLUTNING
Vi har takket nej tak, grunde tidligere beslutning om at fokusere på vores kerneopgaver, og spare de frivillige.

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren
Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren.

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Regnskab: Det ser overordnet fint ud. Vi har en større end forventet kontingentindtægt, der modvirker tabet
fra Magic.
Der har desuden været en del ind- og udmeldelser fra medlemmer denne måned, hvilket medfører ca 10 nye
medlemmer.
Der har ikke været nogle henvendelser vedr. Sommerskole. Jeg blev informeret om at tilmeldingen er lukket,
så det giver ikke mening at følge mere op på dette.

5. PROJEKTOVERBLIK
Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.
4

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

VÆRKSTED FOR ALLE
Ansvarlig: Ole
Behandles under sit eget punkt.

BORDROLLESPILSFIGURER
Ansvarlig: Ole
Der er indkøbt figurer men der er stadig penge tilbage og der mangler lidt opgaver.
Ole meddeler dem at hvis de ikke får brugt de sidste penge, så har bestyrelsen nogle ideer til hvordan de skal
bruges.

2. SALEN
Ansvarlig: Ole og Brassøe
Folk er glade for de nye borde. Der er kommet en ny måtteholder op som fungerer godt.
Vi afventer formelt set på svar fra kommunen på vores ansøgning inden vi kan gå videre.

KRATHUSET
Ansvarlig: Christian
Daniel og Christian kigger på en ansøgning til at gøre noget ved Krathuset. Med henblik på at sende en
ansøgning til september med henblik på at få vand og toilet derud.

LASERSKÆRER
Ansvarlig: Ole
Første workshop afholdt. Der er nu både brugere og superbrugere. Næste workshop er d. 12. juni.
Vi lukker projektet og samler op efter sommerferien hvad status er på salg af plader, brug af laserskærer, etc.

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
Kathrine Refsgaard Nielsen for at melde sig til at stå for Åbent hus i forbindelse
med Aktiv Sommer
Morten Baagøe, Andreas Kirkebæk, Martin Wichmann, Niels Christian Trude
Christensen, Jakob Kannegaard, Thomas Holm og Ole Risgaard Hansen for at
hjælpe til på arbejdsdagen.

7. STATUS FRA UDVALG
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig
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TABLETOP
Referat fra tabletop:
•

Køber måtter (8)

•

Undersøger effektive måder at skaffe terræn.

•

Projekt 1 kasse 1 bord er i gang, kasser er købt og bliver eksperimenteret med.

SIDSTE SØNDAG
96 tilmeldte til døgnscenarie. Det ser rigtig godt ud.

8. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
Jeg har snakket med kommunen om overnatning, og de har i øjeblikket godkendt to skoler i kommunen til
overnatning. Nørholm skole halvvejs til Nibe, og Gl. Lindholm skole lidt tættere på. Så det vil sige at
overnatning er besværligt, og der nok er lang tid til at det kan tillades at overnatte i vores egne lokaler. Der er
dog ny lov på vej, som jeg har fundet vha. Bifrost, og givet videre til kommunen. De kendte ikke til den, så det
kan være det hjælper.
Vi kan overveje om vi vil ’ansætte’ en eller flere instruktører, som kan tage ud til skoler og lave undervisning i
rollespil. Vi bestemmer hvor mange der kan være per hold. Kommune dækker 500kr pr. time som gives til
foreningen til at aflønne instruktøren.
Jeg er blevet spurgt af et medlem om vi har et billigere kontingent til førtidspensionister. Det har vi ikke men
vi kan jo overveje en løsning hvor vi eller andre hjælper med tilskud. Jeg håber jeg kan have et par eksempler
med til mødet. Det kan være kommunen kan støtte det.
Jeg har indsendt materialet til Aktiv Sommer, og tager kontakten til kommunen fremover. Vi mangler en
opdateret/ny jotform til Sidste Søndag tilmelding, det gamle link virker ikke længere

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Skal vi have et lavere kontingent til førtidspensionister og/eller pensionister? Vi kan tidligst gøre noget til
næste generalforsamling men det var måske en beslutning. Vi kan eventuelt få penge fra SIFA til at hjælpe
med reduceret kontingent. Vi tager det på som en hvilende opgave.
Jonathan undersøger om SIFA kan være en hjælp.
Kåre opdaterer Jotform til Aktiv Sommer.

9. TROAFAUX
Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE
Jeg (Ole) vil gerne som sidste år holde en Malifaux Turnering for spillerne rundt i Danmark i TRoA. Jeg vil
gerne holde det fra den 2.september til 4. september (Ca. 16.00 til 16.00).
Det kan nemt tænkes at der kommer folk langvejs fra, til dem vil jeg gerne have tilladelse til at de må
overnatte i TRoA. Forventet antal er ca 6.
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Minimum antal deltagere før arrangementet køres: 8, forventet antal 12, max antal 22.
Tilmelding vil forgå via Facebook.
Vi har tidligere år købt en øl eller to per spiller i kisoken, er ikke klar over om det skal oplyses, men det har
været en fin måde at slutte aftenerne af på.
Når der er givet grønt lys skal jeg nok kontakte Key om alarm.
Billet pris 275 per deltager, (225) for TRoA medlemmer
Budget per deltager:
Stk

Indtægt

Billetpris

1

275

Til TRoA/Rabat

1

50

-50

Frokost

2

50

-100

Aftensmad

1

70

-70

Præmie

1

45

-45

Luft i Budget per deltager

Udgift
275
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ANBEFALING
At vi godkender at afholde eventet.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Det er godkendt.

10. SPONSORAT AF A XON
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Vi har fået en henvendelse med et tilbud om sponsorat:
Axon Profil leder lige nu efter en forening som vi kan sponsorere i 2022 og her tænker jeg at jeres forening
passer perfekt!
Jeg kan tilbyde et sponsorat på 4.000 DKK i form af valgfrie produkter, fx. muleposer eller t-shirts med
jeres logotryk på.
Dette imod omtale af Axon Profil på jeres hjemmeside med et billede af vores logo, en kort tekst (2-3
sætninger) samt et link til vores hjemmeside.
For eksempel under jeres seneste 10 nyheder: http://troa.dk/
Jeg ser frem til at høre fra dig og håber på et samarbejde!
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Se vores sortiment her: https://www.axonprofil.dk/

ANBEFALING
Vi forholder os til tilbuddet og beslutter os for hvad vi vil.

DISKUSSION
Der er ingen der synes det er en god ide.

BESLUTNING
Der er enighed om, at det ikke er relevant.
Christian svarer dem.

11. SALG AF SAGER LAVET I LASERSKÆRER
Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE
Laserskæreren er nok det den første maskine hvormed der kan laves penge ved megen lille anstrengelse. Vi
bør nok tage de første beslutninger om guidelines til hvorledes dette skal håndteres. Det kan være
konkurrenceforvridende, det er ikke den originale intention med maskinen at medlemmer skal lave penge.

ANBEFALING
Medlemmer må lave hvad de vil til dem selv og til klubben. De er velkomne til at lave til venner, det antages
at det ikke tager overhånd.
Laves der noget med profit er går alt sådan profit til klubben. Der kan laves en guide til i laserskærer
manualen om hvorledes man sender det på en smart måde.

DISKUSSION
Forslag: Hvis laserskæreren bruges kommercielt så skal man betale et beløb per plade.
De Aalborgensiske makerspaces har (så vidt vi ved) rent forbud mod kommerciel brug af deres værktøjer.
Vi kan også lave en model hvor det at bruge laserskæreren kommercielt kræver en ansøgning.

BESLUTNING
Der er enighed om at vi gerne vil en model hvor folk kan ansøge om at bruge laserskæreren kommercielt
hvorefter der så skal være en model således vi ikke bliver konkurrenceforvridende. Kåre laver et udkast til en
proces til næste møde.

12. IDRÆTSMØDE 2022
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Der er idrætsmøde konference d. 22 og 23 juni. Vi har tidligere snakket om at det er noget vi gerne vil deltage
i. Der findes også en festival åben for alle, 25 og 26 juni, hvor f.eks. broderskabet fremviser Buhurt i vestre
fjordpark. Det kunne være noget vi kunne koble os på med en mindre stand, hvor vi snakkede om live
rollespil og andet, men lod dem være trækplastre.
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Jeg tror konferencedelen mere eller mindre er fuldt, men jeg kan godt prøve at finde en plads, hvis nogen
gerne vil lave noget

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Vi finder ud af om vi vil, og hvem der står for det, og laver en plan for hvordan vi
kommer med. Christian ved hvem vi skal snakke med.

DISKUSSION
Vi vil gerne være med igen, hvis vi kan.

BESLUTNING
Christian tager fat i dem og hører om vi kan få en plads.

13. VÆRKSTEDSARBEJDSDAG
Ansvarlig: Ole.

BESKRIVELSE
Som start af Projekt værksted for alle vil der gerne laves en værkstedsarbejdsdag. På denne dag er målet at få
ryddet op i værkstedet, flyttet rundt på borde og lignende og alt i alt få lavet et lækre værksted.

ANBEFALING
Den 12. Juni kan både Morten og Ole. Så det er en umiddelbare en god dag at gøre det på.

DISKUSSION
Bestyrelsen er glad for tiltaget.

BESLUTNING
Intet at notere.

14. CONTAINERE I DRONNINGLUND
Ansvarlig: Jonathan

BESKRIVELSE
Sidste søndag har været ude og se til vores containere i Dronninglund. Vi har en del live-udstyr liggende
derude. Inden for en nær fremtid skal containerne udskiftes, da en container ikke kan lukkes helt og den
anden har adskillelige huller fra rust. Den tredje står for højt til at vi kunne kontrollere den, men virker også
meget rusten. Mange fugtskader indvendigt, men meget vi gerne vil redde hvis vi kan.

ANBEFALING
At vi afsætter penge/søge fonde til nye containere. Desuden anbefaler jeg at vi finder en ansvarsperson til
opgaven om at gennemgå indholdet af containerne grundigt og udbedre eventuelle skader. Da det er en
opgave med en længere tidshorisont foreslår jeg at vi gør det til et projekt i bestyrelsen, så der bliver fulgt op
på dette.

DISKUSSION
Vi har nok ikke så meget i de containere som er i god stand, som vi har haft.
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Vi kan evt. have ting opbevaret i Boxit ved at leje en container der. Det tager 3-4 år førend det er billigere at
købe en container end at leje en hos Boxit.
Forslag: Vi får et meget konkret overblik over indhold og hvad behovet er, og om vores aftale med
vognmanden stadig er gyldig.
Daniel kan eventuelt lægge grund til en ny container.

BESLUTNING
Jonathan snakker med Bo om at få klarlagt status på aftalen med vognmanden.
Derefter skal vi lægge en plan for hvordan vi kan gøre noget for at passe på indholdet.

15. STAR WARS LEGION EVENT
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Jeg (Rene Skall) er blevet kontaktet af Asmodee Nordic og er blevet spurgt om jeg vil hjælpe med at afholde
en Worlds Qualifier i Star Wars: Legion.
Det har jeg naturligvis takket ja til, og vi er en organisationsgruppe af Star Wars: Legion Danish Open, som er
gået sammen om at stå for det. Vi vil gerne holde det i Aalborg og meget gerne i TRoA. Da det er et større
event er der nogle ting vi er nødt til at få aftalt det med et bestyrelsen, men også de involverede udvalg.
Denne forespørgsel/ansøgning er sendt med “Tabletop udvalgets” velsignelse.
Vi vil forvente mindst 40 deltagere og derfor vil vi skulle bruge 2 sal samt battlelokalet på 1 sal samt mindst 2
lokaler på 1 sal. Derfor er det vigtigt at det er noget TRoA er med på, da det er meget der bliver optaget i en
weekend. Hvis ikke det er muligt vil vi rigtig gerne afholde det sammen med TRoA “ude i byen” i f.eks en
sportshal. Det kan alligevel blive en realitet hvis så frem at interessen for at deltage er meget stor.
Vi vil gerne placere den 21 til 23 Oktober begge dage inklusiv.
I forhold til økonomi er der et par ting som er vigtigt at få afklaret.
1. Vi vil meget gerne bruge TRoA som tilmelding da der er mulighed for kort betaling online med VISA osv.
2. De ting som indkøbes streaming udstyr og flere plader til borde på budgettet til at afholde eventen vil
enten være Asmodee Nordic eller Star Wars: Legion DKs ejendom. Det er et krav at vi laver stream derfor
skal en del af deltager gebyret gå til det. Vi kan låne det ud til TRoA, vi må bare ikke give det til TRoA efter
eventet.
3. Resten af pengene bruges til præmier, OP Kit mm.
4. TRoA modtager 50 kr. Pr deltager. Dvs 48x50 = 2800 kr til TRoAs kasse. Plus evt salg fra cafeen.
5. Budget laves endeligt, efter forhåndsgodkendelse.
Spillerne vil spille om
1. Plads får en betalt tur til USA til verdens mesterskabet i Star Wars: Legion. (Fly og Hotel)
2. 2-4 Plads får ligeledes en billet til worlds dog ikke betalt.
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3. Masser af fede OP kit awards og sponsorgaver og købte præmier, generelt tilskynder vi så flad en præmie
struktur en event af denne størrelse tillader.
(Det vil også være muligt at give en 50kr rabat til TRoA medlemmer)

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Vi godkender eventet, men skal have en plan for hvad vi gør med overnatning.
Derudover bør TRoA medlemmer få 50kr rabat.

DISKUSSION
Vi vil gerne lægge lokaler til turneringen.
Det virker til at det er et kommercielt arrangement – det er i al fald ikke en forening. Det er hjælper at Rene
er medarrangør (som TRoA medlem) men det er underligt, at vi skal leje lokaler til et privat arrangement.
Er det overhovedet OK for kommunen at vi lejer lokaler ud til et kommercielt arrangement – også et der
falder indenfor formålsparagraffen?

BESLUTNING
Vi vil ikke bare leje lokaler til et kommercielt arrangement.
Vi vil gerne være med hvis TRoA er medarrangør og vi deler økonomien ligeligt. Ole foreligger forslaget for
Rene.

16. DATOER TIL FÆLLES MØDE
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Jeg planlægger at indkalde til fællesmøde, hvor vi kan snakke med medlemmerne om diverse emner i
foreningen., vi har tidligere snakket om at vi gerne vil have flere fra bestyrelsen til stede. Jeg har set på
følgende datoer: 12 Juni (måske også værkstedsdag), 10 Juli, 17 Juli. Det er alle søndage. Jeg tænkte at vi
kunne holde det søndag aften, eventuelt give noget pizza.
Mulige emner:
-

Skal vi lukke foreningens lokaler for at holde eksterne events i weekenden. Eller er det vigtigere at
rollespilshold og figurspil altid kan forvente at spille de dage de normalt spiller

-

Arangementer med kommune, fritidsklubber, skoler og andet, vil vi starte op igen, eller er vi stadig
lidt corona trætte.

-

Snak om fremtidig brug af lokaler evt ombygninger. 2. sal er igang, der er snak om at lave et
rollespilslokale om. Er der andre gode tanker, og hvordan synes vi processen er omkring det?

-

Samarbejde med andre rollespilsforeninger, gennem Bifrost og andet. Der er mange foreninger der
gerne vil lave samarbejder med os, og synes vi er seje. Skal vi gøre mere i det?

-

Skal vi holde flere fællesmøder, og hvordan skal formen være fremover?

-

Dine forslag?

ANBEFALING
Vi finder en dato der passer til flest folk.
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DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Christian sætter mødet op til d. 10. juli.

17. FUNDRAISING TIL ROLLESPILSUDSTYR TIL SIDSTE SØNDAG
Ansvarlig: Daniel

BESKRIVELSE
Sidste Søndag vil gerne søge penge til monsterdragter, lånevåben, etc. fra DUF lokalforeningspulje – og
måske på sigt flere steder. Der er et samlet beløb på ca. 55.000 kroner som medfører en egenbetaling hos
DUFs lokalforeningspulje.

ANBEFALING
At bestyrelsen godkender vi ansøger.

DISKUSSION
Efter dialog blev vi enige om at reduceret beløbet således det ikke involverer egenbetaling.

BESLUTNING
OK fra bestyrelsen.

18. LUKKET PUNKT
Ansvarlig: Christian

19. 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.
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