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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 16. August kl. 18.45 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Martin, Morten og Daniel 

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Kåre, Ole, Kia 

Øvrige fremmødte: Phillip Aubert 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Martin 

Referent: Christian 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Kåre skriver et oplæg til en ORAM tekst på 

den nye ansvarspost og beder Daniel 

forholde sig til den. 

Vi laver en fondsansøgningsansvarlig som 

Daniel er konstitueret som og lader 

eventansvarlig blive stående uden en 

ansvarlig for nu. 

Done – afventer OK fra Daniel Kåre  

Kåre opdaterer ORAM med ansvar for at 

holde orden på 1. sals lageret. 

Done Kåre  

Kåre opdaterer Corona-retningslinier Done Kåre  

Kåre og Ole laver et oplæg til hvordan vi 

godkender arrangementer og lokalebrug 

efter corona. 

Vi har planlagt møde primo 

september.  

Kåre og 

Ole 

 

Ole klarlægger nærmere rammer for at 

styre lageret på 1. sal med cafeudvalget. 

Ukendt status Ole  

Ole sammenligner Bifrosts forsikring med 

TRoAs – særligt med fokus på Airsoft. 

Afventer svar fra forsikrings 

kontakt 

Ole  

Ole orienterer cafe-udvalget om 

coronaretningslinier. 

Ukendt status. Ole  

Ole samler nogle folk til at deltage i 

Idrætsmødet. 

Ole arbejder sammen med 

Stefen K omkring det, og 

arbejdet går godt 

Ole  

Daniel laver oplæg omkring renovering af 

lokale 2 ifht. en større omlægning som 

igen skal baseres på en tilladelse fra 

Ikke noget nyt Daniel  
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

kommunen 

Daniel laver et opdateret oplæg ud fra 

tanken om en simpel rumdeling og ikke en 

hel væg. 

Daniel følger op omkring politisk møde og 

spørger, om der er nogen der har lyst til at 

stå for det i den form hvor alle partier 

inviteres.  

Vi har ikke fået noget svar, 

Daniel spørger igen via 

facebook 

Daniel  

Daniel kigger på møntstempler. Han har 

fundet en god pris. 

Daniel snakker med Søren 

Hammer (smed) omkring det 

Daniel  

Brassøe spørger Rasmus Søgaard om han 

gerne vil være engageret i Aktiv Sommer 

næste år. 

Ikke noget nyt Brassøe  

Brassøe hænger noget op omkring 

greeters. 

Ikke noget nyt Brassøe  

Baagøe snakker med Bo om at booke vores 

sædvanlige hytte til en udvalgstur engang i 

september eller senere og begynder 

planlægning af udvalgstur. 

Den sædvanlige hytte er 

booket, vi kan måske finde en 

anden dyrere hytte, og 

eventuelt få tilskud til det via 

fondspuljer 

Baagøe  

Baagøe indkøber telte tids nok til at 

sommerlejr kan få gavn af dem – 2 nye 

telte på 4 4 meter inklusiv tagrender og 

sandsække til samlet omkring 12.000 – 

13.000 kroner. 

Done, der mangler nogle 

småting 

Baagøe  

Baagøe sætter sikkerhedsløsning op som 

besluttet på mødet d. 17. maj 2021. 

Ikke noget nyt Baagøe Inden 

efteråret er 

omme 

Baagøe bestiller en håndværker til at 

fjerne radiatoren på 1. sal. 

Udskudt grundet sygdom Baagøe  

Christian tager en dialog med Emil 

omkring Watch the Skies og hvornår det 

kommer på programmet igen. 

Emil vil gerne lave det, men er 

ikke helt klar endnu 

Christian  

Christian sætter et medlemsmøde op. Overvejer lidt hvad indhold og 

form skal være 

Christian I løbet af 

efteråret 

Christian tager feedback omkring 

våbenlovgivning ifht. Airsoft med retur til 

Bifrost. 

Svar sendt til Bifrost Christian  

Christian sender oplæg omkring 

våbenkontrol fra Bifrost til Sidste Søndag. 

Gjort til sidste møde Christian  
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Kia reparerer sofaen der er i stykker. Nogen har været så flinke at 

rep. Med gaffatape. Det bliver 

noget klister at få af og holder 

egentlig meget godt, så jeg har 

valgt at lade det sidde. 

Kia  

Kia laver en vejledning til at håndtere en 

fejlalarm 

Skal have fat i Bo til denne, 

men der har været andre 

opgaver med regnskab, som 

har været vigtigere han fik løst. 

Denne er derfor stadig på 

listen. 

Kia  

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 

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

attraktivt, at være medlem. 

Vores borde-bænke sæt er ret slidt og bør udskiftes. Der er sendt en ansøgning 

som vi fik afslag på så vi skal se på hvad der ellers er af muligheder. 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

Vi har fået noget fælles mail omkring aktiviteter i Nørresundby, men ikke direkte til os. Martin kigger på det. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Vi kigger på tallene, og synes det ser positivt ud, men vi regner med at en del af tallene bliver 

opdateret/forklaret når Kia kan være med igen. 

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

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Brassøe 

Ikke så meget nyt, men vi er så småt begyndt at snakke med nye folk der flytter til byen i forbindelse med 

studie. 

2. SALEN 

Ansvarlig: Brassøe og Ole 
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Der er indtil videre lavet 4 arbejdsgrupper der tager sig af forskellige områder, og arbejdet er i gang. Der er 

snak om opsætning af endnu mere Troldtekt, hvordan man indretter mellemgangen. 

TILBAGE TIL 90’ERNE 

Ansvarlig: Daniel 

Aflyst, da Astrid har valgt at hoppe fra. Vi mangler en økonomisk oversigt over om der er tabt nogle penge. 

ANSØGNING OM LASERCUTTER 

Ansvarlig: Daniel 

Vi har en ansøgning klar og planlægger at ansøge det fulde beløb gennem lokalforeningspuljen i DUF 

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 

Thomas Madsen for at fixe køleskabet under skranken i cafeen. 

Christian Hoff Mortensen og Kathrine Refsgaard Nielsen for at arrangere en tur 

for TRoA til Fårup Sommerland 

Rene Skall for at repræsentere TRoA til SciFi con, og snakke med deltagerne  

Morten Baagøe for at kæmpe mod vandmasser under skybrud, og redde vores loot 

i kælderen 

7. STATUS FRA UDVALG 
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

Ikke noget nyt 

8. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Aalborg Kommune vil meget gerne have at vi overtager baderummet på 2. sal, da det er gået op for dem at de 

ikke rigtigt kan bruge det til andet når vi har overtaget resten. Så de vil stå i en situation, hvor de skal gøre 

det tilgængeligt for andre foreninger, lidt på samme måde som 2. salen var tidligere, hvilket nok ikke rigtig er 

i nogens interesse. Hvis vi vil overtage det, behøver vi ikke at bevare det som et baderum. Vi kunne overveje 

at indrette det som et ekstra spillokale. Jeg har lovet Lisbeth et svar på hvad vi ender med. Det betyder at den 

samlede husleje for hele bygningen ender på 111.720kr for os årligt. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Vi siger til kommunen at vi er med på at overtage lokalet, og beder lokale indretnings arbejdsudvalget om at 

kigge på det som spillokale. 



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

 5 

9. CORONA RESTRIKTIONER 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Jeg føler godt at vi kan åbne op for at folk kan komme uanmeldt i foreningen, men synes vi indtil videre skal 

overholde åbningstiderne. Jeg kunne også godt tænke mig en diskussion af at vi har et system, som gør at vi 

hver måned skal give Sidste Søndag dispensation til at hente deres ting, så de kan afholde deres arrangement. 

Det virker som ekstra bureaukratisk. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Vi tillader folk at komme uden en booking, men holder fast i åbningstiderne. 

Samtidig giver vi Sidste Søndag Cafeudvalget og evt. Airsoft en fast dispensation indtil videre. 

BESLUTNING 

Vi tillader folk at komme uden en booking, men holder fast i åbningstiderne. Samtidig giver vi Sidste Søndag, 

Cafeudvalget og evt. Airsoft en fast dispensation indtil videre. 

10. NY VAMPIRE KAMPAGNE 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Phillip Aubert og Felix Aubert vil gerne have lov at starte noget vampire live op efter at Nordens Nætter er 

stoppet. Deres plan er indtil videre at lave en vampire live kampagne, og de vil præsentere et oplæg for os, og 

svare på spørgsmål. 

BESLUTNING 

Vi giver arrangørerne lov til at starte kampagnen op. Den vil i stor grad overtage Nordens Nætters setting og 

måde at køre det på, og de forventer at starte op om nogle måneder. Vi vil få tilsendt et budget, når det er 

lavet, men det forventes at være lavt, og løbe rundt uden overskud/underskud. 

11. SOMMERLEJR 2021 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Jacob Hansen vil gerne give os en opdatering på sommerlejr 2021. 

BESLUTNING 

Jacob kunne ikke komme, vi tager snakken på et andet tidspunkt 

12. OPDATERING AF TIMEMAP 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Jeg er blevet opfordret af et af vores medlemmer til at vi gennemgår timemap igen, og fjerner de hold der 

ikke længere spiller. Der er nogle hold der savner plads, go spiller i kælderen, men kan se at lokalerne de 

gerne vil være i står ledige. 
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Vi skal måske diskutere om hold der bruger corona som undskyldning stadig kan holde fast i et lokale eller ej. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Den lokaleansvarlige ringer til de forskellige hold, og sørger for at Timemap er 

opdateret. 

BESLUTNING 

Martin tager kontakt til holdene, og hører om der er nogle der er lukkede, når der bliver åbnet helt op, skal vi 

eventuelt gentage øvelsen. 

13. NY LAGERANSVARLIG 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Morten Meyer flytter til Århus, så vi mangler en ny person til at stå for lageret. Det er traditionelt set en 

opgave i bestyrelsen, men vi kan vælge at besætte den med en person udenfor bestyrelsen. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Vi finder en ny ansvarlig, eller laver en plan for hvordan vi kan besætte stillingen. 

BESLUTNING 

Morten overtager posten, og tager sig af pant fra Sommerlejr 

 


