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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 18. oktober kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Ole, Baagøe, Kia, Daniel, Brassøe
Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Kåre

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe
Referent: Daniel

2. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Kåre poster takke-listen på hjemmesiden

Afventer

Kåre

Kåre opdaterer med ny lageransvarlig på
hjemmesiden.

Afventer

Kåre

Kåre melder ud til Alkoholdet at vi ikke vil
samarbejde med dem om deres horror
arrangement

Afventer

Kåre

Kåre opdaterer retningslinjer for
samarbejde med eventfirmaer og
lignende, så de står helt skarpt

Afventer

Kåre

Kåre og Ole laver et oplæg til hvordan vi
godkender arrangementer og lokalebrug
efter corona.

Afventer at de har holdt møde.

Kåre og
Ole

Ole kommer med et oplæg til en hyttetur i
efteråret, ellers dropper vi det og venter til
foråret

Droppet og afventer.

Ole

Ole eftersøger et rollespilshold til at lave
noget med ANR, og melder tilbage til
Christian om det lykkes eller ej

Afsluttet.

Ole

Ole finder et tilbud på at reparere
blæseren på 2. sal, der larmer

Afventer

Ole

Ole og Brassøe vil rydde op i de sedler der
hænger i lokalerne.
Derudover bliver der lavet retningslinjer
for køkkenet

Der er ryddet op. Der er ordnet
hvad der hænger i lokalerne i
forhold til Corona.

Ole og
Brassøe

Deadline

Køkkenet mangler.
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Brassøe spørger Rasmus Søgaard om han
gerne vil være engageret i Aktiv Sommer
næste år.

Der er talt med Rasmus. Han
er ikke frisk på noget endnu.

Brassøe

Brassøe hænger noget op omkring
greeters.

Skal fjernes.

Brassøe

Brassøe tager kontakt til
bordrollespilsholdene for at se, om nogen
er lukkede.

Afventer. Martin ser på det.
Nogen har selv fjernet sig.

Brassøe

Daniel laver oplæg omkring renovering af
lokale 2 ifht. en større omlægning som
igen skal baseres på en tilladelse fra
kommunen

Overgår til værkstedsansvarlig. Bliver ordnet på et
tidspunkt i løbet af året.

Daniel

Han har trukket sig lidt fra
TRoA. Hvis han ikke vil være
med ordner Martin det.

Kommer ca. til at koste 2500
kroner.
Det bliver en Ikea-rumdeler
med en plade bagpå.

Daniel kigger på møntstempler. Han har
fundet en god pris. Daniel snakker med
Søren Hammer.

Møde med Søren Hammer om
stempler onsdag d.27.

Daniel

”Tilbage til 90’erne”: Vi har betalt 3000 i
hytteleje som Daniel tager med Schultze.

Kia har fået mail fra Astrid.
Der er kommet penge tilbage
fra en hytte. Kia sender kontonummer.

Daniel

Daniel skaffer en deltagerliste så vi kan
tilbagebetale deltagergebyr.

Daniel rykker Jakob for
deltagerliste.
Baagøe sætter sikkerhedsløsning op som
besluttet på mødet d. 17. maj 2021.

Der er bestilt dele hjem. Det
bliver ordnet snart.

Baagøe

Baagøe bestiller en håndværker til at
fjerne radiatoren på 1. sal.

Kmmer på fredag.

Baagøe

Christian sætter et medlemsmøde op.

Er planlagt til d. 25 oktober

Christian

Christian snakker med kommune omkring
diverse henvendelser fra medlemmer og
indretningsudvalget

Gjort

Christian

Christian melder ud til Dystopia at vi ikke
vil samarbejde med dem om deres horror
arrangement

Gjort

Christian

Inden
efteråret er
omme

800-5000kr alt efter hvilken
VVS vi taler om.
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Christian snakker med Bo, og spørger
hvorfor vi får flere magickort på lager

Bo forklarer at det er med
henblik på at vi kan starte
magic op igen. Vi skal tage en
beslutning. Vi er i gang med at
sælge de gamle.

Christian

Kia kontakter Erik eller andre for at finde
ud nogle der kan stå for Halloween event
med museet

Christoffer greb chancen og hr
været i kontakt med museet.
Det lyder dog til at han kun har
kunne finde et par stykker
mere og det derfor ikke bliver
til noget. Han vil dog meget
gerne prøve igen næste år. Det
er åbenbart bare helt umuligt
at finde frivillige lige pt.

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.
Vi skal måske deltage i Royal Run næste år, og have nogle udklædte folk med, for
at lave lidt sjovt.

3. INDKOMMEN POST
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

HALLOWEENLØB MED STINE REX
BESKRIVELSE
Vi blev bedt om at være med til noget halloweenløb, og ville til gengæld få 2.000kr for at deltage, men da det
lå samtidig med et andet event vi tidligere havde sagt ja til meldte vi fra.

LÅN AF MONSTERDRAGTER
BESKRIVELSE
Christoffer vil gerne låne monsterdragter til at tage med til Den Magiske skole som Elysion arrangerer i
Århus.

BESLUTNING
Christoffer har takket nej tak til at låne dem hvis han skal betale for det. Afsluttet.

PSYKOLOGISTUDERENDE VIL GERNE UNDERSØGE SIDSTE SØNDAG
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BESKRIVELSE
En gruppe psykologistuderende vil gerne deltage til SS, og måske lave nogle interviews. De beder også om
nogle tal for deltagere. Jeg har spurgt SS, om det passer dem.

BESLUTNING
De får nogle gratis-billetter. Vi vil have en kopi af projektet hvis muligt.
Steffen ved de potentielt kommer.

BIFROST VIL GERNE HAVE CONTENT TIL DERES FACEBOOK OG INSTAGRAM
BESKRIVELSE
Bifrost har fået en ny studentermedhjælp, som gerne vil have en masse fedt på deres sociale medier, og har
bedt os om billeder og tekst, så han kan lave noget fedt promovering for vores forening.

BESLUTNING
Spørge Charlotte og TRoA-news om hun har noget. Kia taler med Charlotte.
Opfordrer folk til at sende billeder af TRoA-arrangementer til Charlotte og Bifrost.

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

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Intet noteret.

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

2. SALEN
Ansvarlig: Brassøe og Ole
Der er kommet svar fra kommunen. Arbejdsgrupperne går nu i gang med prototyper og udkast til budgetter.
Så er der samlet møde for "fase 1" og "fase 2". Til næste møde kommer en plan for fase 1. Og til GF kommer
en plan for fase 2.

NORDENS NÆTTER 2.0
Ansvarlig: Kia
De nye arrangører har fået et mobilepay nr. til deltagergebyr, og jeg har skrevet lidt med dem om kontanter,
samt betaling med kort.

MALEDAG SKAL VÆRE ET FAST ARRANGEMENT MED BUDGET
Ansvarlig: Brassøe
Brassøe vil gerne op til 500 kroner på at gøre maledagen til et fast arrangement.
4

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk
Der kommer normalt 20+.
Bestyrelsen godkender det.

HVOR SKAL DEN NYE SOFA STÅ?
Ansvarlig: Brassøe
Lige nu står den i kælderen. Skal den blive dernede?
Sofaen bliver hvor den er. Men vi går i gang med at undersøge faktisk at skifte lokalernes sofaer ud til noget
vi faktisk kan bruge og som passer i lokalet.
Daniel og Martin arrangerer en tur til Ikea og laver et oplæg.

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, Morten Baagøe, Jakob Kannegaard for at hente sofa til TRoA.

7. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
Gennemgangen af lokalerne d. 1 oktober fik svar på en del ting. Det ser ud som om toiletterne er blevet fikset
i mellemtiden, derudover er der nu igen tryk på hanerne. Kommunen så vandskaderne i mellemgangen på 2.
sal.
De ville gerne have lov at beholde radiatoren, da der var ret koldt deroppe, fordi nogen havde ladet et vindue
stå åbent på vid gab hele natten inde på baderummet. Vi kan måske stille et skab foran radiatoren, og slukke
for den.
I baderummet måtte vi gerne pille det ned vi kunne, men de så gerne at armaturer og lign. kunne få lov at
blive. Hvis det viser sig at være et stort problem skal vi nok snakke med kommunen igen.
De har undersøgt at brandtrappen er sikker, hvilket medlemmerne er informeret om. De vil undersøge om
blæseren kan fikses, eller lign. Den er nok en del af brandkravene for bygningen, så kan sikkert ikke fjernes
uden at vi får nogle brandfolk forbi.
Mellemgange har nogle gamle hylder ud mod parkeringspladsen, det må vi gerne bygge om til nogle skabe
eller lign, som vi ønskede.
Vi kan måske godt få lov til at låne LOF’s mødelokale om aftenen, hvis vi er interesseret, da de for tiden ikke
har så mange aktiviteter, og vist holder møderne andre steder. Jeg kan rykke kommunen for det, hvis vi er
meget interesserede, men det forbliver indtil videre hos LOF; selvom kommunen synes det var lettere hvis vi
havde hele 2. salen.
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NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Vi må gerne renovere mellemgangen efter behov.
Vi må fjerne rumdeleren i baderummet. Så kan vi også indrette det efter behov.
Vi må ikke fjerne blæseren. Vi afventer nærmere.
PPR har datoer frem til Marts. Vi vil gerne have datoerne. Daniel kontakter PPR og hører ad med datoer. Og
fortæller vi stadig har brug for lokalet.

8. MAGIC
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Vi har i øjeblikket en status hos WOTC som butik, der må afholde sanktionerede events til eksempelvis
magic. For at beholde den skal vi købe regelmæssigt kort. Vi kan måske holde pauser, men for mange pauser
kan gøre at vi mister det. Vi kan ikke sælge alle de kort vi tager hjem, så i øjeblikket opbygger vi et lager.
Vi kan måske finde nogle der gerne vil afholde magic eller andre kort events i huset. Det kunne måske være
mere interessant hvis vi også tilbød Yo-Gi-Oh, Pokemon eller lign oveni magic.
Magic/kortspil er en virkelig god indtægtskilde, men kræver også at vi kan finde nogle der vil stå med det.
Hvis vi er villige til at fortsætte med at have Magic i TRoA, så skal vi finde nogle frivillige. Vi kan godt spørge
via Facebook, eventuelt i TRoAs magic gruppe.

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Vi spørger på facebook.

DISKUSSION
Nogen har talt om at ville starte magic igen. Men det er kun noget nogen har talt om. Vi burde måske lave et
fb opslag om interessen i et udvalg. Dog skal vi have tillid til dem som skal stå for magic.
Vi kan måske ikke hamle op med spilforsyningen. Det er ret stort.
Der er nok en vis spillergruppe som gerne vil gøre det i TRoA. Hvis vi ikke bløder penge, så kan vi også godt
fortsætte.
Der argumenteres også for at vi ikke skal køre pre-releases så længe vi skal konkurrere med spilforsyningen.
Man kan stadig spille magic selvom vi ikke sælger det.
Vi burde ikke drive konkurrerende virksomhed. Vi kan tilbyde at likvidere vores beholdning ved at sælge det
til spilforsyningen eller faraos.
Bo er ved at sælge vores gamle kort som vi har tilbage. Han sælger for 10.000 kr af gangen. Vi prøver at
komme af med vores gamle kort. For at holde fast på vores status køber vi ind for 10.000 kr og sælger kun for
5000 kr videre. Så vi hober lige nu lager op.
Tror vi på at vi kommer tilbage med turneringer og pre-releases?

BESLUTNING
Ole undersøger om nogen vil stå for magic.
6

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk
Ole vil gerne høre card-collektive om de vil købe vores overskud af magic for indkøbsprisen.
Prøv at høre om TRoA medlemmer kan få rabat på magic.
Status på næste møde.

9. MEDLEMSKONTROL
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Det er ved at være tid til at lave en medlemskontrol. Der er mange folk i foreningen igen, og det vil være en
god ide at få opdateret adresse information, og sikre os at folk er medlemmer.
Vi kunne måske overveje en formular vi kunne give til holdene, så de selv kunne udfylde oplysninger om
hvem de er, og så kunne vi hente sedlen, og sammenligne uden at forstyrre for meget. Sådan en seddel kunne
eventuelt gemmes på holdet, så de har den til ugen efter hvis vi kontrollerer i to uger.

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Vi besluttede på sidste møde at vi ville planlægge en kontrol på dette møde, så det
bør vi gøre.

DISKUSSION
Eventuelle noter fra diskussionen på mødet – udfyldes under mødet.

BESLUTNING
Kia sender en liste til Ole. Vi starter i morgen d.19/10 - 2/11. Ole starter allerede i morgen.
Brassøe tager d.22-24/10 + 1/11
Ole tager d.19/10 + 20/10 + 27/10
Kia d.26/10 + 2/11
Daniel tjekker til festen
Baagøe tjekker torsdage

10. FORUM OG BIFROST GF
Ansvarlig: Christian.

BESKRIVELSE
Der er måske en TRoA forum tur planlagt til forum d. 29-31 oktober. Vi bør måske opfordre til lidt mere
reklame for det.
Der er også Bifrost GF d. 19-21 november, På GF blev Charlotte og Christian Hoff valgt som repræsentanter.
Jonathan, Erik og Teis stillede også op, hvis vi har ekstra ledige pladser.
Vi skal finde ud af hvem der gerne vil deltage fra bestyrelsen, og hvem der vil stå for at organisere en tur til
Bifrost GF
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ANBEFALING
At vi træffer en beslutning om de to ture.

DISKUSSION
Intet at ntoere.

BESLUTNING
Det er åbenbart en privat FORUM-tur. Vi dækker som udgangspunkt ikke overnatning og billetter for private
ture.
Der er ingen fra bestyrelsen som kan deltage for TRoA. Måske Kåre? Christian skriver til Hoff og Charlotte og
hører om de stadig vil. Christian vil gerne vil have en delegeret plads. Og hører FB efterfølgende.

11. ALKOHOL I CAFÉEN
Ansvarlig: Kia

BESKRIVELSE
Caféudvalget er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig og om det er deres ansvar.

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Hvis ikke det er en fest, er man velkommen til selv at tage sige øl med.

DISKUSSION
Normal bestiller festudvalget øl. Og resterne sælges i cafeen. Vores arrangementer kræver ikke alkoholbevilling.

BESLUTNING
Brætspilsudvalget for af vide de skal kontakte festudvalget.
Ole skriver til dem.
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