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

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 20. september kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Ole, Kåre, Baagøe, Kia, Daniel, Brassøe
Øvrige fremmødte: Jacob Hansen (til enkelte af punkterne).

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Brassøe
Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Kåre poster takke-listen på hjemmesiden

Ikke gjort.

Kåre

Kåre opdaterer med ny lageransvarlig på
hjemmesiden.

Ikke gjort.

Kåre

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

Møde planlagt. Vi har en løsning
til næste møde.

Kåre og
Ole

Ole klarlægger nærmere rammer for at
styre lageret på 1. sal med cafeudvalget.

Der er allerede modtaget Mail
fra cafe udvalg

Ole

Deadline

Der er allerede pænere på
lageret.
Cafe udvalg ved godt de ikke er
en dikterende ansvars havende.
Cafe udvalg ved godt at der nok
skal laves mere plads til
festudvalg det lyder til at de har
løsningsforslag de gerne vil dele.
Ole sammenligner Bifrosts forsikring med
TRoAs – særligt med fokus på Airsoft.

Rykket for dette punkt anden
gang. Ole har mistet tiltroen til
at der kommer et svar fra den
person som Ole har haft fat i.

Ole

Punktet lukkes.
Ole orienterer cafe-udvalget om
coronaretningslinier.

Done

Ole

Ole samler nogle folk til at deltage i
Idrætsmødet.

Overall: Okay

Ole

Få lyttere til speech.
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Opgave

Status

Ansvarlig

Deadline

Jonathan (Monster) var sej.
Der var ingen video som vi
havde snakket med Morten om.
Daniel laver oplæg omkring renovering af
lokale 2 ifht. en større omlægning som igen
skal baseres på en tilladelse fra kommunen

Ikke kommet videre.

Daniel

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.

Der er ingen til at tage opgaven.

Daniel

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

Daniel har møde med Søren på
søndag.

Daniel

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

Ikke gjort.

Brassøe

Brassøe hænger noget op omkring greeters.

Ikke gjort.

Brassøe

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

Ikke gjort.

Brassøe

Baagøe snakker med Bo om at booke vores
sædvanlige hytte til en udvalgstur engang i
september eller senere og begynder
planlægning af udvalgstur.

Der er ingen hytte pt.

Baagøe

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

Ikke gjort.

Baagøe

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

Ikke gjort.

Baagøe

Christian sætter et medlemsmøde op.

Ikke gjort.

Christian

Kia laver en vejledning til at håndtere en
fejlalarm

Ikke gjort

Kia

Kia forsøger at få et overblik over
økonomien for ”tilbage til 90’erne”.

Vi har betalt 3000 i hytteleje
som Daniel tager med Schultze.

Kia

Der er et punkt senere om
udvalgstur.

Daniel skaffer en deltagerliste så
vi kan tilbagebetale
deltagergebyr.

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
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 have sammenlignet vores forsikringer fordi vi betaler for meget i
forsikring.

3. INDKOMMEN POST
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig

ANR VIL PRØVE ROLLESPIL
BESKRIVELSE
ANR har et program, hvor de prøver fritidsaktiviteter, og har spurgt os om vi vil med, og komme i radioen og
få lidt gratis reklame.

BESLUTNING
Ole eftersøger et bordrollespilshold, hvis der ikke er et hold melder han tilbage til Christian at vi skal melde
retur til ANR.

HALLOWEEN EVENT MED MUSEET
BESKRIVELSE
Aalborg historiske museum vil gerne lave et lignende event som de sidste to år, og vil gerne lave det en ekstra
aften, da det er blevet ret populært. De tilbyder mad og drikke for besværet.
Anbefaling til beslutning: Vi finder en ansvarlig, som kontakter nogle af dem der var med tidligere. Vi kan
overveje om vi er klar på to dage, og om vi skal bede museet om at smide lidt i vores fælleskasse.

BESLUTNING
Kia spørger Erik om han vil stå for det og hvis han ikke vil, forsøger hun at finde en anden. Hvis det ikke
virker så melder vi retur at vi ikke vil.

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

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Det ser fint ud.
Vi har et voksende magic-lager. Christian snakker med Bo og finder ud af hvorfor lageret vokser, og om vi
kan gøre noget for at stoppe det.

5. PROJEKTOVERBLIK
Fast punkt. Ansvarlig angives under de enkelte projekter.
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REKRUTTERINGSINDSATS
Ansvarlig: Brassøe
Intet at nyt at rapportere.
Vi fjerner projektet igen.

2. SALEN
Ansvarlig: Brassøe og Ole
Møde 1 havde til formål at tage input og lave arbejdsgruppe. Møde 2 havde til formål at tage beslutninger. Vi
har taget beslutninger.
Vi er delt op i mindre grupper for at finde løsninger der passer med beslutninger. (Borde, Opbevaring,
skillevægge og tæpper).
Det første skridt for mange af grupperne er at skrive til kommunen.
Vi laver måske en smule om i struktureringen (mest tidsmæssigt) således at vi kan sikre at der kommer mere
skub i projektet.

ANSØGNING OM LASERSKÆRER
Ansvarlig: Daniel
Der er skrevet ansøgning. Kunne i tænke jer at godkende at vi sender den afsted?
Der er forbehold, der kunne godt være gode grunde til at sige nej.
Vedligeholdelsesudgifter og plads er de to primære benspænd.
Jeg bliver ikke ked af det hvis vi ikke ønsker at sende den. (Ud over at have spildt Daniels tid.)
https://docs.google.com/document/d/1LaGcUL36fRnpyL7AS3aWBWvi25uF8ZgeYFfbz-XLZd4/edit#
Vi vender på næste møde hvordan vi kommer videre med laserskærer ud fra de punkter Kåre rejste per mail.

NORDENS NÆTTER
Ansvarlig: Kia
De er i gang med at stable arrangementet på benene.

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
Martin Brassøe og Christian Hoff for at fjerne klamme og ulækre pantposer som
var blevet efterladt efter sommerlejr
Kathrine Refsgaard Nielsen, Christian Hoff Mortensen, Charlotte Muhlig
Andersen, Dorthe Larsen, Michael Næser Christensen, Thomas Nick Krarup
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Ros
Madsen, Jonathan Bremer, Jens Baadsgaard, Andreas Kirkebæk og Martin
Brassøe for at gøre rent i lokalerne de sidste 15 måneder og sikre vi har kunnet
holde rimelig åbent.
Jonathan Bremer for at være mega-sej til idrætsmødet.

7. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
Kommunen har meddelt os at restrikti0nerne er droppe omkring covid og takker for vores forståelse. De er
nu også droppet i TRoA. Derudover har der været en fejl brandalarm en tirsdag aften. Der er ikke klarhed
over hvad det skyldtes, og kommunen har for nyligt efterset alarmerne, og de fandt ikke noget. Vi skal ikke
betale for det.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Christian tager fat i kommunen for at meddele, at brandtrappen ikke virker sikker.

8. OPRYDNING EFTER SOMMERLEJR
Ansvarlig: Martin

BESKRIVELSE
Pantsække efter sommerlejr var blevet efterladt i TRoA i kælderen i varme i flere uger. Der var alkohol slatter
og det fik lov til at gære ret forfærdeligt. Da lokalet skal bruges også af Sidste Søndag, så blev ’frivillige’ nødt
til at tage sig af det, hvilket ikke er acceptabelt.
Det er desværre ikke første gang af afslutningen på sommerlejr ender med at nogle folk kører ting ind i TRoA
og dumper dem, og arrangørerne får ikke håndteret at der skal sættes på plads/ryddes op.

ANBEFALING
Punktet vendes med sommerlejr for at undgå det sker igen.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Jacob tager det til efterretning og med retur til sommerlejr.

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.
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ANBEFALING
Vi beslutter at holde medlemskontrol.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Vi beslutter at holde medlemskontrol. Vi fastsætter på næste måde hvornår og hvem.

10. UDVALGSTUR
Ansvarlig: Morten

BESKRIVELSE
Vi skal have status på om der er booket hytte eller ej til udvalgstur, hvorvidt vi skal afholde det, og hvad der
mangler at ske. Pool-kabalen har vist interesse for at stille op med en pool for 2500kr, til at dække brænde og
vedligehold, hvis det er forhold der svarer nogenlunde til sommerlejr. Der findes en pulje, som vi måske kan
søge til at få dækket vores udgifter. Daniel burde være bekendt med den.

ANBEFALING
Vi beslutter hvad vi gør med udvalgstur.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Vi kan ikke få plads til en udvalgstur i år. Vi fokuserer på udvalgsturen næste år.
Baagøe har teten på udvalgsturen næste år.

11. EVENT-FIRMAER
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Alkoholdet vil lave horror for at tjene penge til karneval
En karnevalsgruppe har spurgt os om vi vil tjene cirka 10.000kr for at sende frivillige til at hjælpe med et
horrorhus. Alkoholdet er en privat forening, og ser ud til at drive deres forening/virksomhed med henblik på
at kunne komme til karneval billigt som en gruppe.
Firmaet dystopia vil holde event
Dystopia vil gerne have lov til at reklamere for et event de laver i samarbejde med Dorf Møllegård, i vores
facebook gruppe. De er et professionelt firma, og får selv løn for at lave arbejdet, men vil/kan ikke betale de
frivillige for tilsvarende arbejde. Firmaet har eksisteret mange år på denne måde, og umiddelbart virker
deres frivillige positive, hvis man skimmer facebook. De har noget frivillighedspleje, men det er det.
Begge henvendelser ligner hinanden. Jeg har snakket med formanden for Bifrost, og de siger at i deres øjne
er produktionsselskaber og eventfirmaer i forskellige kategorier, og lønne som statist er sat efter at være med
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i film eller lignende. Til eventfirmaer vil de i stedet anbefale at foreningen får en betaling til foreningen. Det
kan være et sted mellem 5.000kr og 10.000kr alt efter indsatsen. (De vil opdatere deres guides, så det er
tydeligt hvad forskellen er.)
Man kan vælge at give noget af dette som dommerløn, hvilket er skattefrit, og ikke skal oplyses nogle steder.
Hurtig søgning viser at man kan give op til 500kr i dommerløn pr dag til frivillige. Vi kan nok spørge
rollespilsfabrikken om hvordan de praktisk gør det, da de udbetaler ca. 250.000kr om året i dommerløn til
deres frivillige

ANBEFALING
Eventfirmaer kan mod en mindre betaling få lov til at reklamere for deres events. Hvis vi skal hjælpe med at
finde frivillige, skal vi have en større betaling.

DISKUSSION
Der er flere der påpeger, at vi helst ikke vil bruge vores frivillige kræfter på at hjælpe andre med at lave deres
arrangementer – ej heller for betaling til vores forening.

BESLUTNING
Hvis en aktivitet har folkeoplysende karakter, så vil vi gerne forsøge at samle folk til det – også uden betaling.
Hvis der er nogen der tjener penge på det eller der er aflønning så skal der være aflønning der følger Bifrosts’
anbefalinger.
Vi vil heller ikke videreformidle eller tillade søgning efter frivillige i vores facebookgrupper / andre
kommunikationskanaler.
Christian melder fra til Dystopia og Kåre melder fra til Alkoholdet.
Kåre opdaterer vores retningslinier så de står helt skarpt.

12. ROYAL RUN
Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE
Steffen har på eget initiativ sat gang i noget promotion, vi kan måske støtte op om det på en måde.

ANBEFALING
Ole kontakter Steffen og gøre om han skal bruge hjælp til at søge noget, Eventuelt med Daniels ekspertise
som det vi primært kan hjælpe med.

DISKUSSION
Det er afholdt.

BESLUTNING
Vi sætter på det som et hvilende punkt som vi samler op igen.

13. OPHÆNGTE SEDLER I TROA
Ansvarlig: Ole
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BESKRIVELSE
Jeg forslår at få det under kontrol. Der er så mange at man ser ingen af dem. En del af Corona restriktionerne
er ikke så relevante som de har været.
Jeg forslår dog at få retningslinjer til brug af køkkenet hængt op. (Behøver ikke være In-Your-Face)

ANBEFALING
At vi rydder op.

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Ole og Brassøe laver retningslinier.

14. BLÆSER PÅ ANDEN SAL
Ansvarlig: Ole

BESKRIVELSE
Der er ønsker fra medlemmer om at få autoriserede folk til at kigge på den. Den larmer og er ineffektiv.

ANBEFALING
At vi ringer efter nogen der har styr på den slags.

DISKUSSION
Hvordan kan vi få løst problemet?

BESLUTNING
Ole indhenter et tilbud på en løsning
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