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

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE
Mandag d. 21. juni kl. 18.45
Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Baagøe, Brassøe, Christian, Kia, Kåre, Ole
Øvrige fremmødte: Morten Ubbesen

1.

FORMALIA

Ordstyrer: Daniel
Referent: Kåre

2. OPGAVELISTEN
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer
Opgave

Status

Ansvarlig

Kåre skriver et oplæg til en ORAM tekst på
den nye ansvarspost og beder Daniel
forholde sig til den.

Ikke gjort endnu.

Kåre

Kåre opdaterer ORAM med ansvar for at
holde orden på 1. sals lageret.

Ikke gjort endnu.

Kåre

Kåre opdaterer Corona-retningslinier

Gjort

Kåre

Kåre poster roselisten på hjemmesiden.

Gjort

Kåre

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

Ole har lavet et oplæg. Vi vender
det inden næste møde.

Kåre og
Ole

Ole spørger cafeudvalget, om de vil tage
ansvaret for at holde orden på lageret på 1.
sal.

De er blevet spurgt. De har
spurgt ind til de nærmere
rammer. Ole svarer dem.

Ole

Ole melder vores planer omkring indkøb af
ekstra telte til sommerlejr.

Done

Ole

Ole informerer cafeudvalget om, at de skal
have coronapas.

Done

Ole

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

Ikke gjort endnu.

Daniel

Deadline

Vi laver en fondsansøgningsansvarlig som
Daniel er konstitueret som og lader
eventansvarlig blive stående uden en
ansvarlig for nu.

Inden
åbning

Inden juni
mødet

Det behandles på næste møde.

Hurtigst
muligt

1

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

Status

Ansvarlig

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.

Ikke gjort endnu.

Daniel

Brassøe opdaterer timemap’en i klubben.

Done

Brassøe

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

Det blev ikke gjort. Han spørger,
om han vil være engageret næste
år.

Brassøe

Brassøe laver et ark hvor
bestyrelsesmedlemmerne kan booke en tid
til kontrol af coronapas. Vi kontrollerer i 14
dage efter genåbning.

Done.

Brassøe

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

Ikke gjort noget endnu.

Baagøe

Baagøe finder et konkret tilbud på nye
pavillontelte og så tager vi en godkendelse
af indkøbet over mail, hvis prisen ellers er
til at spise.

Vi godkender køb af 2 nye telte
på 4x4 meter med tagrender og
sandsække. Samlet pris på
12.000-13.000 alt inklusiv.

Baagøe

Deadline

Daniel laver et opdateret oplæg ud fra
tanken om en simpel rumdeling og ikke en
hel væg.

Vi har ikke lavet så meget
medlemskontrol så det gør vi i
anden omgang.

Baagøe sørger for indkøb tids
nok til at sommerlejr kan nå at få
gavn af dem.
Baagøe sætter sikkerhedsløsning op som
besluttet på mødet d. 17. maj 2021.

Ikke deadline endnu.

Baagøe

Christian undersøger om vores forsikringer
kan erstattes af Bifrosts. Der skal særligt
være fokus på Airsoft

Bifrost har forbedret deres
forsikringer (så den kan dække
dem der ikke er medlemmer) og
Ole har fundet en kontakt der
ville sammenligne for os.

Christian

Inden
efteråret
er omme

Herfra har Ole bolden på at få
lavet sammenligningen.
Christian melder ud, at vi forventer at åbne
mandag d. 24. maj.

Er gjort

Christian

Mandag d.
17. maj

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.

Daniel har en ansøgning liggende på borde-bænkesæt.

3. INDKOMMEN POST
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig
Intet

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

GENNEMGANG AF REGNSKAB
Regnskabet blev gennemgået. Det ser stadig fint ud for det kommende år.

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

REKRUTTERINGSINDSATS
Ansvarlig: Brassøe
Afventer åbning.

2. SALEN
Ansvarlig: Brassøe og Ole
Der er møde på fredag angående indretning af 2. salen.
Ole har måske en mulighed for at købe hæve-sænke borde til ca. 150 kroner stykket. Siden det lader til at
være et tidsafgrænset tilbud godkender vi at Ole køber op til 10 af dem selvom udvalget ikke er nedsat endnu.

TILBAGE TIL 90’ERNE
Ansvarlig: Daniel
Har ikke haft så mange tilmeldinger.

6. ROS OG GODE HISTORIER
Ansvarlig: Alle
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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.
Der er kun lige startet op så der er ikke så meget at rose endnu.

7. STATUS FRA KOMMUNEN
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig

BESKRIVELSE
Christian har haft dialog omkring coronareglerne.

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER
Intet at notere.

8. OPGAVER EFTER CORONAÅBNING
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Vi har en række opgaver vi har udsat til efter Corona nedlukning som vi nu kan tage op igen. De er som
fremgår herunder:
●

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

ANBEFALING
For hvert enkelt punktforholder vi os til relevans og håndtering (hvem og hvornår).

DISKUSSION
Intet at notere.

BESLUTNING
Daniel kigger på møntstemplerne. Han har fundet en god pris. Han samler op på den igen.
Christian tager en dialog med Emil omkring Watch the Skies.
Baagøe begynder at planlægge udvalgstur.
Brassøe hænger noget op omkring greeters.
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Baagøe bestiller en håndværker til at fjerne radiatoren på 1. sal.
Kia reparerer sofaen.
Kia laver en vejledning til at håndtere en fejlalarm.
Christian sætter et medlemsmøde op efter sommerferien.

9. CORONA-GENÅBNING
Ansvarlig: Kåre

BESKRIVELSE
Nu har vi haft åbent lidt tid – og vi skal evaluere på vores retningslinier og vurdere, om vi har brug for at lave
nogle ændringer.
Vi skal forholde os til om vi skal åbne køkkenet igen.

ANBEFALING
At vi vedtager eventuelle ændringer i retningslinier.

DISKUSSION
Vi kan nu samles 100 mennesker i en forsamling.
Vi diskuterer at åbne køkkenet. Men det beror på, at der ikke opstår opvask. Så vi åbner køkkenet som et
forsøg og hvis opvasken hober sig op, så kan vi ikke have køkkenet åbnet. Det skal ikke være
rengøringsudvalget ansvar at rengøre køkkenet.
Skal vi fortsat have booking af lokaler for det der ikke er faste arrangementer? Vi diskuterer det og er enige
om, at det er nok fint at holde fast i.
Grænser for folk i lokaler fjernes da de nye retningslinier kræver markant mindre plads.

BESLUTNING
Vi fjerne etageadskillelsen. Det betyder også cafe-udvalget kan fjerne satellitkiosken.
Vi åbner køkkenet med det aberderbei at hvis folk ikke ordner opvask så lukker vi igen.
Vi kører booking videre til August mødet da det ikke kræver ret meget arbejde og sikrer, at vi har haft i de
irregulære aktiviteter og sikrer at de booker tidspunkter.
Ole orienterer cafe-udvalget. Kåre opdaterer coronaretningslinierne på hjemmesiden.
De nye retningslinier gælder fra umiddelbart efter det her møde.

10. IDRÆTSMØDET
Ansvarlig: Christian

BESKRIVELSE
Morten Ubbesen fra Idrætsmødet/Idrætskonferencen 2021 vil komme forbi og snakke om hvorvidt vi kan
deltage i Idrætskonferencen under punktet Mangfoldighed og hvordan.

ANBEFALING
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Vi beslutter hvorvidt vi vil deltage til arrangementet og hvordan vi organiserer det.

DISKUSSION
Der kommer cirka 600 delegerede til arrangementet. Tanken er at vi skal være på onsdag d. 1. september
omkring middag.
Der bliver lidt interview (med spørgsmålene givet på forhånd) og så lidt fysiske aktivitet og engagement med
deltagerne. Der er 5 spor så der kan godt være en 80-100 mennesker af gangen.

BESLUTNING
Der er enighed om at det giver god mening hvis der er nogen der har lyst til at tage af sted.
Ole tager ansvaret for at samle nogle folk til at stå for det og give Morten Ubbesen en tilbagemelding.

11. NYT FRA LANDSFORENINGEN
Ansvarlig: Chrsitian

BESKRIVELSE
Bifrost har lavet en guide til hvordan våbenlovgivning kan tolkes og bruges men konkrete eksempler og
anbefalinger til alle kategorier af våben, redskaber og lign. Der ligger e stort arbejde bag ved, og det er
gennemgået med en advokat, så det tolker loven på en fornuftig måde. Det er skrevet i et letforståeligt sprog.
Der er også lavet en guide til hvordan man kan håndtere henvendelser fra produktionsselskaber, herunder
hvad en fornuftig pris er for at være skuespiller eller statist i reklamefilm og lign. Denne guide er lavet i
samarbejde med Dansk Skuespiller Forbund

ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Vi bruger de to guides fremover til at afklare tvivlsspørgsmål, og giver våbenguiden
videre til Sidste Søndag og Airsoft. Vi bør opfordre dem til at tage udgangspunkt i guiden for at vurdere om
nogle af deres regler skal strammes op.

DISKUSSION
Vi diskuterede nye anbefalinger fra Bifrost baseret på våbenlovgivning.
Vi diskuterede retningslinier for henvendelser fra produktionsselskaber.

BESLUTNING
Christian tager feedback omkring våbenlovgivning ifht. Airsoft med retur til Bifrost. Christian sender
papirerne til Sidste Søndag.
Vi vil gerne tage landsforeningens anbefaling omkring priser for statister mm. til os og bruge den – med
forbehold for folkeoplysende begivenheder.

12. BIFROST
Ansvarlig: Chrsitian

BESKRIVELSE
Vi har fået et svar fra Bifrost, Christian gennemgår kort hvad er sket indtil videre, og hvad vi kan forvente
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ANBEFALING
Anbefaling til beslutning: Christian fortsætter med at repræsentere TRoA og de andre foreninger i Bifrost.

DISKUSSION
Længere snak omkring situationen.

BESLUTNING
Intet at notere.

13. 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.

ANBEFALING
Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt
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