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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 19. april kl. 18.45 

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Øvrige fremmødte: Astrid Budolfsen, Jacob Schulze, Daniel Herbert (kun til punkt 9 og 10) 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Daniel 

Referent: Kåre 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Baagøe kommer med et konkret forslag til 

en sikkerhedsløsning på værkstedet der 

bygger på simple nøgler på kontakterne. 

Det konkrete oplæg afventer, at 

vi kan komme til i værkstedet. 

Baagøe skriver det ned og sender 

det til bestyrelsen. 

Baagøe Inden 

mødet i 

april 

Kåre poster rose-listen på hjemmesiden. Done Kåre  

Kåre snakker med Morten Meyer om han 

stadig gerne vil være ansvarlig for Lager og 

Værksted. 

Det vil han gerne. Kåre  

Kåre skriver et oplæg til en ORAM tekst på 

den nye ansvarspost og beder Daniel 

forholde sig til den. 

Tekst skrevet. Jf. mail skal vi 

vende punktet igen. 

Vi laver en 

fondssøgningsansvarlig som 

Daniel fortsat er konstitueret 

som. 

Vi holder fast i eventansvarlig, 

men konstituerer den ikke pt. 

Kåre  

Kåre opdaterer hjemmesiden med den nye 

konstituering. 

Done. Kåre  

Kåre opdaterer hjemmesiden og google 

kalenderen med de nye mødedatoer. 

Done. Kåre  

Når vi er klar til at genåbne skal Kåre 

ændre retningslinier omkring brug af 

lokalerne lørdag og få informeret 

bordrollespilsholdet om lørdagen, at de 

bliver flyttet jf. referat fra november 2020.  

Ikke gjort endnu. 

Det ser umiddelbart ikke ud til at 

blive relevant med de 

Kåre Inden 

genåbning 

af 

lokalerne 
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

rengøringsplaner Brassøe har 

lagt. 

Daniel laver oplæg omkring renovering af 

lokale 2 ifht. en større omlægning som igen 

skal baseres på en tilladelse fra kommunen 

Daniel laver et opdateret oplæg ud fra 

tanken om en simpel rumdeling og ikke en 

hel væg. 

Daniel arbejder på oplægget, 

men det kræver adgang til 

lokalerne at blive færdig. 

Daniel  

Kia kigger på dagrofa-aftalen sammen med 

Peter. 

Peter tager ud til Dagrofa og snakker med 

dem om hvad der er muligt. 

Vi har fået kode på kortet, som 

kun er kendt af Café-udvalg samt 

kasserer indtil videre. 

Er dog stillet lidt i bero, da 

Dagrofa har trukket i land ift. At 

levere på 1. sal, men Peter 

forsøger stadig at finde en 

løsning. 

Kia  

Kia laver sammen med Bo et bud på 

hvordan vi kan få et overblik over vores 

økonomi herunder et forecast på hvordan 

året som helhed forventes at komme til at 

se ud. 

Fremsendt per mail. Det 

behandles under kasserer 

punktet. 

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. 

EFTER CORONA 

Opgaver som venter på at vi kan åbne op igen efter Corona. Nogle af dem har ansvarlige, det var de personer 

der havde opgaverne før, når vi genåbner kan vi genoverveje dette. 

Opgave 

Når vi åbner igen, skal vi organisere en oprydningsdag på lageret på 1. sal 

herunder have fundet en ansvarlig til at stå for det samt at holde orden 

fremadrettet. 
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Opgave 

Baagøe opdaterer timemap’en således at lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver 

tillige på facebook når det er gjort så medlemmerne er informeret – vi afventer at 

vi er ude af corona-booking. 

Daniel tager en dialog med Techcollege for at høre dem, om de kan hjælpe med at 

reparere vores møntslåningsredskaber, når de igen er klar til at se på den slags. 

Vi skal samle Watch the Skies op igen engang efter corona. 

Når vi kan mødes igen, skal vi have organiseret en alternativ udvalgstur for vores 

udvalgsaktive. 

Brassøe laver en plan for, hvordan vi kan sikre os at nye potentielle medlemmer 

bliver bekendt med muligheden for greeters og hvordan vi i det hele taget for dem 

brugt på en god måde. 

Baagøe snakker med en håndværker omkring at få fjernet radiatoren på lageret på 

1. sal. 

Kia reparerer sofaen i værkstedet. 

Kia laver en vejledning til hvordan vi håndterer en fejl-alarm. 

Sætte et medlemsmøde op omkring Bifrost 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

Intet at notere. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

Vi gennemgår det overblik over økonomi Kia har sendt. Det er enighed om, at det giver et godt overblik over 

påvirkning på likviditet. 

Vi snakker om, at vi også har brug for en prognose som kan sammenholdes med vores budget så vi kan se 

hvordan vi forventer at klare os i forhold til det budget vi har lagt. Det udarbejder Kia. 

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

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Brassøe 

Intet at notere under corona. 
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SOMMERSCENARIE 2021 
Ansvarlig: Kia / Daniel 

Der begynder at blive lidt aktivitet igen. Arrangementet har nået sit minimumsantal deltagere. 

2. SALEN 

Ansvarlig: Ole / Martin 

• Vi har holdt møde(r). 

• Vi har en handlingsplan og et udgangspunkt for indretning 

o Handlingsplanen er (Når vi ved mere om åbningsdatoer) 

▪ Fremlæg udgangspunkt for indretningsplan for medlemmer. Og tage imod inputs 

▪ Invitere til møde i Lokalerne (Det kan være med begrænsning på deltagerantal) 

På dette møde er hensigten igen at tage imod inputs. Ydermere er det 

udgangspunktet til at udvide folk i indretningsudvalget. 

o I skrivende stund er der ved at blive indsamlet tilbud på troldtekt opsætning. 

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 

Steffen Kanstrup for at hente kostumer og fede parykker fra Vokslev friskole. 

7. STATUS FRA UDVALG 
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

Ole har været i kontakt med de forskellige udvalg. Her er et udsnit af feedback: 

• Ungdomsudvalget 

o Der er kommet mange nye deltagere så man har været nødt til at lede efter flere ansvarlige. 

• Brætspil 

o Ved at lave flere indkøb, heriblandt flere større kickstarters 

• Cafe 

o Skifter kontaktperson til Christian Hoff til juli, da Peter er udsendt. 

• Festudvalget 

o Vil holde julefrokost så snart det er muligt. 

• Sidste Søndag 

o Afholder stadig mandagssnakke. 

o Har et mål om 200+ deltagere et år efter genåbning. 

o Kigger på opdatering af regelsættet. 
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• Tabletop 

o Der er mange figurspilsturneringsplaner; mere end en håndfuld i forskellige systemer. Man 

afventer blot, at vi igen kan komme i lokalerne. 

• Marked 

o Har planer om at næste gang bliver d. 5. september. 

• Projekt X-wing 

o Har planer om at starte noget aktivitet målrettet de yngre medlemmer. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

8. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Ikke noget nyt omkring lokaler, vi overtager 2. salen, når der bliver åbnet op. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

9. ANSØGNING OM AT LAVE SCENARIET "TILBAGE TIL 90'ERNE" 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi har modtaget følgende oplæg fra Astrid Budolfsen: 

Hej troas bestyrelse  

Vi, Jacob og jeg, vil gerne arrangere et lille scenarie til sommer for 40 spillere på Sjælland i 

rollespilshytten. Vi vil gerne have en forening i ryggen, så derfor skriver vi til jer (også fordi 

det ville være sjovt, at TRoA stod som arrangør på et scenarie på Sjælland).  

Scenariet hedder Tilbage til 90'erne og handler om en gruppe rollespillere der spiller rollespil i 

90'erne. Det er et nostalgisk, humoristisk, og let om hjertet scenarie. Astrid er producer. Jacob 

er arrangør.  
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TRoA giver ifølge sin politik som står på hjemmesiden konsekvent rabat på 50 kr for 

arrangementer i lokalerne, og tilstræber samme politik ved arrangementer udenfor lokalerne. 

Vi vil gerne undtages for den politik fordi arrangementet er så billigt i forvejen, og det ligger 4 

dage efter Midsommer, så vi tror ikke at der kommer særlig mange troa deltagere alligevel.  

Mad til 20 kr pr person er efter hensigten fordi vi har tænkt os at servere mad som man gjorde 

det dengang vi startede til rollespil; brød med pålæg, pasta, ketchup og røde pølser.  

Dato for finde ud af om det bliver noget eller ej er lige før 6 uger op til, det er nemlig der sidste 

frist for at få refunderet depositum ligger.  

Vi vil gerne have troas navn, lov til at oprette en jotform og online betalingsløsning og at I 

lægger ud for vores depositum.  

Deltagerantallet er minimum 40.  

Vi vil gerne at I dækker underskud og får overskud.  

ANBEFALING 

Vi beslutter, om vi vil godkende arrangementet som det står, om vi har spørgsmål vi skal have afklaret inden 

en godkendelse eller om vi vurderer, at vi ikke kan godkende det. 

DISKUSSION 

Hvis det er vigtigt for TRoA så er de OK med at indføre rabat for TRoA medlemmer. 

BESLUTNING 

Vi mener, at det er centralt for at der er en klar tilknytning for foreningen, så skal vi her fortsat give de 

normale 50 DKK i rabat til TRoA medlemmer der deltager – også selvom det ikke måtte være mange. 

Med det ønske er arrangementet godkendt. Christian orienterer Astrid. 

10. ANSØGNING OM AT LAVE SCENARIET "DALENS FORFALD” 
Ansvarlig: Christian 
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BESKRIVELSE 

Vi har modtaget følgende oplæg fra Astrid Budolfsen: 

Hej troas bestyrelse 

 

Vi er en gruppe på 3 der gerne vil arrangere et rollespilsscenarie i vinterferien 2022; 18-20 feb 

2022.  

Arrangører (skriver scenariet og spillerkontakt):  

• Daniel Herbert, 19 

• Adrian von Buchwald, 18 

Producer (praktiske ting, time management):  

• Astrid Budolfsen, 26 

Scenariets navn: Dalens forfald 

Deltagerantal: min 47, max 60 

Mad: vegansk, vegetarisk 

Setting: selvskrevet, middelalder-inspireret overtroisk alternativ historiefortælling  

Plot: Efter en jordskredskatastrofe, har den lokale adelsmand huseret de overlevne i hans 

herregård. Adelsmanden som har mistet begge sine arvinger i katastrofen, giver de overlevne 

til opgave at fordele hans datters medgift iblandt dem selv, så de kan genopbygge deres liv. 

Han beder også samtidig byboerne om at finde den skyldige i katastrofen og vælge hvem der 

skal arve hans lande efter hans død.  

 

ANBEFALING 

Vi beslutter, om vi vil godkende arrangementet som det står, om vi har spørgsmål vi skal have afklaret inden 

en godkendelse eller om vi vurderer, at vi ikke kan godkende det. 

DISKUSSION 
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Det er på Forlev Spejdercenter. Datoen er valgt til for at ramme vinterferien – den falder dog sammen med 

TRoAs generalforsamling. 

Astrid er ansvarlig for økonomien. Adrian og Daniel er pt. Ikke medlemmer af TRoA. Daniel har lavet 

arrangementer før. Adrian er ny. 

BESLUTNING 

Bestyrelsen synes oplægget er lidt for tyndt til, at vi synes vi kan vurdere et arrangement af den størrelse. Vi 

kunne godt tænke os at høre lidt nærmere om følgende punkter: 

• Det valgte tidspunkt er traditionelt set ikke så godt for scenarier der er (delvist) udendørs. Vi kunne 

godt enten tænke os at se nogle tanker omkring den problematik alternativt foreslå, at 

arrangementet flyttes et par måneder længere hen på året, hvor vejret (for det meste) er lidt mildere. 

• Arrangementet har en meget løs kobling til TRoA. 

Udover det valgte tidspunkt ikke er vildt godt ifht. årstiden, så falder det også på et tidspunkt hvor 

TRoA generelt har mange aktiviteter i kalenderen. Det ville være fedt, hvis man kunne finde et 

tidspunkt der passede bedre ind i ”kalenderen” hos TRoA så det var lettere (og mere oplagt) for 

TRoAs medlemmer at deltage. Det vil også gøre det lettere at redegøre for hvorfor vi har valgt at 

godkende arrangementet. 

• Lidt i samme boldgade kunne vi godt ønske os uddybet nogle tanker omkring spillerrekruttering. 

Selv meget små scenarier har over en årrække været sværere og sværere at rekruttere spillere til. Det 

gør det heller ikke lettere, at de to arrangører der primært står for spillerkontakten er unge og relativt 

uerfarne. Hvilke tanker er der gjort omkring marketing / rekruttering af spillere og modvirkning af 

de to effekter? 

• Handling / plot er meget løseligt beskrevet. Nu er det ikke fordi bestyrelsen skal godkende plottet, 

men vi kunne godt ønske os lidt mere uddybning og tanker om hvordan spillerne skal blive hooked. 

Hvilke historier kan man opleve? Hvad er omdrejningspunktet for handlingen? I må gerne "sælge" 

oplevelsen mere end bare at tegne omridset af handlingen. 

Omridset er der, men vi kunne godt tænke os at få præsenteret lidt mere klare tanker omkring det. 

Kåre sender tankerne til Astrid som kan tage det videre med resten af arrangørgruppen. 

11. VÆLGERMØDE I TROA 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi har modtaget følgende oplæg fra Astrid Budolfsen: 

Hej TRoA 

 

Jeg vil gerne organisere et vælgermøde i TRoAs lokaler (battle) den 14. september kl 19.00 

med tema om fritid og kultur.  

Arrangementet tænker jeg bliver en time. Det bliver kandidater til kommunalvalget fra 

forskellige partier der redegører for deres standpunkt ift fritid og kultur området, og så kan 

deltagerne stille nogle spørgsmål i plenum, og til sidst sætter kandidaterne sig ved forskellige 

borde, hvor deltagerne kommer hen og snakkker med dem i små grupper. Jeg tænker at det 

skal være et arrangement der er åbent for folk udenfor foreningen også. 

Jeg vil gerne holde det en tirsdag aften, for at udsætte vores unge mennesker for noget 

kommunalpolitik. Jeg har ikke fået hørt aktiv tirsdagsfolkene endnu om de vil være med på 
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den ide. Jeg skriver den her mail i hast, fordi der er bestyrelsesmøde i morgen, og jeg håber at 

få det med på dagsordenen.  

Argumenter for at vi holder dette arrangement:  

- kommunalpolitik ift fritid og kultur området påvirker TRoA og troas økonomi i høj grad   

- vi er en folkeoplysende forening, vi får penge for at demokratisere folk  

- det passer godt sammen med bifrosts strategi, så godt at formanden har sagt at han gerne vil 

komme og agere ordstyrer.  

ANBEFALING 

At vi beslutter hvorvidt vi vil holde arrangementet og under hvilke rammer. 

DISKUSSION 

Christian vil gerne ind over fordi han er involveret i det kommunale arbejde med fritidspolitik. 

Der er enighed om, at vi gerne vil være engageret politisk, men det er ekstremt vigtigt, at vi ikke gør det på en 

måde, hvor vi favoriserer et (eller flere) partier eller kandidater. Det betyder også, at det er uhensigtsmæssigt 

at lægge lokaler til et arrangement, som afholdes af en specifik kandidat (Astrid er kandidat til byrådet for 

SF). 

Astrid nævner de rammer hun har lovet arrangementet skal holdes under til de kandidater, hun allerede har 

haft en snak med: 

• Det skal være en debat. 

• Det skal ikke vare længere end en time. 

• Der skal være vælgere. 

• Der skal være kage. 

Der er snak om, at det nok ikke skal ligge samtidig med Aktiv Tirsdag, da de alligevel ikke er vælgere og det 

kan fylde meget i forhold til deres normale aktiviteter. 

Der er en længere diskussion om deltagere (kandidater). Lige nu har Astrid en liste af deltagere fra de fleste 

partier, men nogle af de meget små / yderliggående har ikke fået buddet. For Astrid er det centralt, at der 

ikke kommer deltagere fra partier, som er ødelæggende for den gode debat. 

Vi har andre TRoA medlemmer som også er kandidater til byrådsvalget. Vi synes det vil være problematisk 

hvis de ikke som minimum er informeret om arrangementet.  

Der er snak om, at det som sådan er muligt at have flere deltagere fra samme parti. Særligt nu hvor formen 

ikke er et panel men snarere en debat hvor de enkelte kandidater snakker med hinanden og de fremmødte 

vælgere. 

BESLUTNING 

Vi vurderer, at det måske ikke er muligt at lave det arrangement som Astrid har lovet til dem hun har snakket 

med, uden at det kommer til at se ud som om, vi favoriserer bestemte partier. 

Ole, Daniel og Christian laver et oplæg til hvordan et sådant møde kan se ud eventuelt i en model, hvor vi kan 

få de to behov til at mødes. Der går nok et par uger, måske mere, inden vi har lavet en plan. Når de har det, 

sender de den til Astrid og tager en dialog om hvorvidt vi kan finde en fælles model der fungerer eller om vi 

skal lave et arrangement i TRoA regi uafhængig af det, hun har lagt op til. 
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12. SKRIV TIL BIFROST 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Der er sendt et dokument ud via email, Vi skal diskutere om vi vil læge navn til det, og om der eventuelt skal 

ændres eller tilføjes noget. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Vi godkender dokumentet. 

DISKUSSION 

Der var enighed om, at det var virkelig velskrevet og det vil vi gerne bakke op omkring. 

BESLUTNING 

Christian går videre med skriv’et. 

13. HVORNÅR ÅBNER VI OP FOR RESERVATION AF 2. SALEN 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi har modtaget denne mail fra Rene, en af vores medlemmer: 

Jeg vil rigtig gerne afholde en turnering i Star Wars: Legion. Jeg er med på tilladelse for 

afholdelse afhænger af situationen i DK og jeg forventer Corona Pas vil være et krav. Jeg skal 

nok sørger for at klubbens gældende regler bliver overholdt og der sprittes/rengøres som der 

skal efterfølgende.  

 

Jeg vil meget gerne benytte 2.salen d. 19 Juni til turneringen og aftenen før til at sætte op.  

 

Tilmelding er planen  

100 kr pr. deltager der ydes en rabat på 50kr. til medlemmer af TRoA, jeg tager imod 

betalingerne, og fremlægger regnskab plus evt overskuds indbetaling efterfølgende.  

Så vi vil gerne hører om det er muligt at reservere 2 sal på det tidspunkt, og om det 

økonomiske skal hen over kasseren 

ANBEFALING 

Vi fastsætter en dato vi kan reservere lokaler fra, og melder det ud til medlemmer. Reservationer før vi kan 

åbne op bliver bare ignoreret. 

DISKUSSION 

Vi vil åbne op for reservation så alle får en fair chance for at booke det. 

BESLUTNING 
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Christian skriver det her ud og beder Kåre reviewe. 

I forhold til generel genåbning så mødes vi og aftaler hvordan vi skal udmønte det i praksis når vi har mere 

konkret viden – og der mødes vi (eventuelt kun med det formål) eller tager den over email og aftale hvordan 

vi gør det i praksis. 

I forhold til den generelle forespørgsel ønsker vi ikke skuffe-regnskaber på vores arrangementer. 

Aktiv Tirsdag må starte fra onsdag d. 21. 

Ole tager kontakt til ungdomsudvalget. 

14. BRUGTE KASSER 
Ansvarlig: Baagøe 

BESKRIVELSE 

Vi har fået tilbudt at købe nogle brugte kasser magen til dem vi allerede har på lageret til halv pris. 

• Små - 13 

• Store lave uden hul - 9 

• Store lave med hul - 3 

• Store høje - 3 

Ny prisen er på 3.517,20 kr. Så halvpris vil være 1758,6 for 28 kasser inkl låg. 

ANBEFALING 

Vi beslutter at købe dem. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Vi køber dem, hvis Michael Meyer er med på det. Baagøe tager kontakt til ham. 

15. 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. 

 


