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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 29. november kl. 18.45 

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Øvrige fremmødte: Ingen 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Brassøe 

Referent: Kåre 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Kåre poster takke-listen på hjemmesiden Done Kåre  

Kåre opdaterer med ny lageransvarlig på 

hjemmesiden. 

Done Kåre  

Kåre melder ud til Alkoholdet at vi ikke vil 

samarbejde med dem om deres horror 

arrangement 

Done Kåre  

Kåre opdaterer retningslinjer for 

samarbejde med eventfirmaer og 

lignende, så de står helt skarpt 

Ikke gjort Kåre  

Kåre og Ole laver et oplæg til hvordan vi 

godkender arrangementer og lokalebrug 

efter corona. 

Ikke gjort endnu. Kåre og 

Ole 

 

Ole finder et tilbud på at reparere 

blæseren på 2. sal, der larmer 

Kontaktet Bo-vent og afventer Ole  

Ole undersøger om nogen vil stå for magic Se magic punkt Ole  

Ole skriver til Brætspilsudvalget og 

forklarer at festudvalget står for indkøb af 

øl 

Done Ole  

Ole vil gerne høre card-collektive om de 

vil købe vores overskud af magic for 

indkøbsprisen. 

Se magic punkt Ole  

Ole og Brassøe vil lave retningslinjer for 

køkkenet 

Ikke gjort endnu. Brassøe  
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Brassøe og Daniel arrangerer en tur til 

IKEA med interesserede 

bestyrelsesmedlemmer for at se på mulige 

sofaer til vores lokaler 

Ikke gjort. Daniel  

Brassøe tager kontakt til 

bordrollespilsholdene for at se, om nogen 

er lukkede. 

Done. Brassøe  

Daniel kigger på møntstempler. Han har 

fundet en god pris. Daniel snakker med 

Søren Hammer. 

Søren Hammer har sendt et 

link til en hjemmeside. Daniel 

vil vende det praktiske med 

Søren i December. 1600 kroner 

per stempel. 

Daniel undersøger hvad det 

koster per skive der skal slås. 

Vi kan måske også igennem en 

toldmur. 

Vi skal også have skaffet selve 

mønstret. 

Daniel tager alle opgaverne. 

Daniel  

”Tilbage til 90’erne”: Vi har betalt 3000 i 

hytteleje, Kia har sendt en mail til Astrid 

med kontonummer 

Daniel skaffer en deltagerliste så vi kan 

tilbagebetale deltagergebyr. 

Depositum er kommet retur. Daniel  

Daniel kontakter PPR angående datoer. De bruger lokalerne på 2. sal 

frem til sommeren om 

eftermiddagen en gang om 

ugen. 

Daniel  

Der opsættes en IKEA rumdeler med en 

plade på i lokale 2 for at gøre det til et 

bedre spilrum 

Ikke gjort. Baagøe Når vi er i 

IKEA. 

Baagøe sætter sikkerhedsløsning op som 

besluttet på mødet d. 17. maj 2021. 

Bliver sat op indenfor de næste 

par uger. 

Baagøe Inden 

efteråret er 

omme 

Baagøe bestiller en håndværker til at 

fjerne radiatoren på 1. sal. 

Done. Baagøe  

Kia taler med Charlotte om content til 

Bifrost fra TRoA News. 

Charlotte vil gerne hjælpe med 

at lave noget. 

Kia  

HVILENDE OPGAVER 
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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 sjov. 

 

Daniel tager fat i ansøgninger til borde/bænkesæt. 

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 har rigtig mange penge på kontoen. Vi betaler en del penge i negative renter. 

Vi tager et punkt på næste møde hvor vi vender hvad vi skal gøre for at undgå det høj negative renter. 

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

2. SALEN 

Ansvarlig: Brassøe og Ole 

Vi har holdt 3. Møde. Vi har lavet bud på hvad vi kalder step 1 og step 2 

STEP 1 
Akkustik 23.000 

Borde-Stole 24.000 

Opbevaring 7.000 

Skillevægge  4.000 

Samlet 58.000 
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• Akkustik 

o Opsat troldtekt 

• Borde-Stole 

o Hæve-sænke 10.000 

▪ 4 h/s borde 

o Afsætning 3.500 

▪ 8 Afsætningsborde 

o Stole 10.500 

▪ 8 stole 

• Opbevaring 7.000 

o Konvertering til brugbare skabe gangen 

o Måtte opbevaring 

▪ 40 måtter 

▪ Sorterbar 

▪ Pænt 

• Skillevægge 4000 

o 1 stk 3 meter lyd dæmpende 

UDFØRSEL 

Planen er at have alt på ovenstående list bygget færdigt 1. Februar. 

Udgangspunktet er at at de bygges af folkene fra arbejdsgrupperne, Der bliver dog meget sandsynligt 

inviteret relativt åbent til arbejdsweekend(er). 

Step 2 

Akkustik 48.000 

Borde-Stole 65.000 

Opbevaring 12.000 

Skillevægge  10.000 

Samlet 135.000 

 

• Borde Stole 

o Hæve-sænke 20.000 

▪ 8 h/s borde 
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o Afsætning 7.000 

▪ 16 Afsætningsborde 

o Stole 21.000 

▪ 16 stole 

• Opbevaring  

o Nedtagning af eksisterende 40.000 

o Indkøb af skabe tilsvarende dem der er i battle 25.000 

• Skillevægge 12.000 

o 3 stk 3 meter lyd dæmpende 

• Tæpper 

o Lyddæmpende 

UDFØRSEL 
Folket fra indretningsprojektgruppen er interesseret i at være med i udførslen af step 2. 

Vi har aftalt at man som minimum har man et ansvar for at videregive viden. 

Vores udgangspunkt er at vi gerne vil fremlægge dette på GF. Ideelt set vil vi gerne fremlægge det som et 

løsningsforslag støttet af både indretningsprojektgruppen og den siddende bestyrrelse. 

OPLÆG 
Vores ønske er er at bestyrelsen godkender step 1, så snart det er gjort er gruppen klar til at sætte byggeriet i 

gang. 

Ydermere ønsker vi at diskutere step 2 med bestyrelsen. Step 2 er hvad vi mener der skal til for at nå i mål 

med en lækker 2. sal. Vores intention er at fremlægge en Step 2 plan og budget på GF således at den er klar til 

at blive sat i gang hvis den godkendes på GF. I denne sammenhæng har det interesse om den siddende 

bestyrelse vil sige at de støtter forslaget. 

DISKUSSION OG BESLUTNING 
Bestyrelsen diskuterer step 1 og er enige om, at det vil vi gerne støtte. 

Der er også enighed i bestyrelsen om, at hvis man kan finde muligheder for at spare arbejde ved at bruge lidt 

flere penge, så er det også OK. Der afsættes også 1000 kroner til forplejning. 

Bestyrelsen vil gerne støtte op omkring at step 2 bliver stillet på GF med bestyrelsen som medstiller. 

Bestyrelsen foreslår at indretningsudvalget måske skal overveje, om det giver mening at have forberedt en 

nedskaleret udgave, såfremt det viser sig at der er mange investeringsønsker. 

NORDENS NÆTTER 2.0 

Ansvarlig: Kia 

Der er ikke noget aktivitet pt. Det er sat på pause – vi skal nok først samle op efter nytår. 

UDVALGSTUR 

Ansvarlig: Baagøe 
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Brassøe inviterer folk fra Rengøringsudvalget og sender til Baagøe. 

Derudover skal vi have samlet en liste af deltagere. Brassøe går takkelisterne og kalenderen igennem for at 

finde hvem der ellers skal inviteres. 

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 

Christian Hoff Mortensen, Charlotte Muhlig Andersen, Erik Støvring Preussler og 

Christian Nørgaard for at repræsentere TRoA til Bifrost GF. 

Christian Nørgaard, Rani Ellingsgaard, Peter Ganshorn Bliss, Christian Hoff 

Mortensen, Poul Bunderup, Andreas Kirkebæk, Martin Brassøe, Jakob Gjøderum 

Jørgensen for at flytte hævesænkeborde op. 

7. STATUS FRA UDVALG 
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

VINTERLEJR 

Det går godt. 

Bo ønsker sig en måde at flytte øl på. Bo ønsker sig et badedyr. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Daniel forsøger at skaffe gratis pooludstyr. 

8. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Vi har fået leveret nogle hævesænkeborde fra kommunen, men det var næsten umuligt at finde frivillige der 

ville bære dem ind. Vi skal fremover være mere opmærksom på hvad vi siger ja til. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

Christian undersøger mulighed for at stille en container med plads til opbevaring ved Lundby Krat. 

9. MAGIC OPDATERING 
Ansvarlig: Ole 

BESKRIVELSE 
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Jeg har været i kommunikation med både Uffe og Bo om situationen og har nu en meget bedre indsigt i 

situationen. Jeg kan derfor dele ud af den viden hvis det har interesse for resten af bestyrelsen. 

Jeg har kontaktet de folk jeg personligt vidste havde interesse i Magic. De har ikke interesse i at stå for pre-

release eller lignende. 

ANBEFALING 

STEP 1 
Jeg lægger en offentlig invitation til at overtage Magic i TRoA ud. Hvis der imod forventning skulle være 

nogen der har interesse i det. Føler jeg at Bo og Jeg har den viden der skal til for at få dem i gang. 

STEP 2 
Med udgangspunkt i at der ikke er nogen der har interesse i at stå for Magic fremadrettet i TRoA forslår jeg at 

vi afvikler det meste af Magic lageret. Jeg forventer vi kan sige dette efter 14 dage uden nogen har meldt sig. 

Vi har nogle ældre boosters og nogle specielle ting som medlemmer har sagt kunne være gode at gemme til 

specielle events i fremtiden. 

Mit bedste bud på at få afviklet ser således ud.  

• Vi sender listen af hvad vi ønsker at sælge x firmaer. Vi informerer dem om formatet på vores proces. 

o Sealed products 

o Singles 

o Husk Potentiel fragt udgift. 

• Vi giver dem 72 timer til at svare. 

• Dem der giver det bedste bud, sælger vi til. 

o Vi kan prioritere at sælge sealed products og singles samlet, men jeg ser det ikke som vigtigt. 

DISKUSSION 

Ole bekræfter, at hvis vi kommer til step 2 så betyder det, at vi ophører med at købe Magic kort gående 

fremad. 

Vi diskuterer afviklingsplanen. Der er opbakning omkring at hvis vi skal afvikle Magic så skal vi afvikle det 

hele. 

BESLUTNING 

Ole undersøger om vi kan finde et udvalg. Hvis der ikke kommer nogle så sælger han lageret. Hvis der er 

nogle der vil lave et udvalg, så tager vi dem op på næste bestyrelsesmøde. 

10. FRIVILLIGE 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Det virker som om der generelt set mangler overskud, og mange folk er tæt på at brænde ud. Da vores 

forening i stor grad er baseret på frivillighed, og at der er nogle der står klar til at give en ekstra indsats. Så 

skal vi nok finde en løsning på dette. 

Hvis vi over tid som forening finder mere overskud, så kan vi måske skrue lidt op igen. 
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Vi bør nok starte med at finde ud af om vi deler denne oplevelse, eller om det kun er på nogle områder i 

foreningen. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Jeg har ikke selv nogle gode løsninger, men tænker i stedet at vi måske skal skrue 

ned for vores ambitioner, og så gå efter minimum, og som udgangspunkt sige nej til henvendelser. 

DISKUSSION 

Der er enighed om, at der er en træthed blandt de frivillige. 

Vi skal måske være bedre til at sortere i, hvad vi spørger til og ikke spørger til. 

BESLUTNING 

Næste år skærer vi ned til, at arrangementer startet udenfor TRoA siger vi som udgangspunkt nej til – med 

undtagelse af Aktivt sommer. Det der kan komme i betragtning derudover, er non-profit og folkeoplysende 

aktiviteter. 

11. BIFROST GF 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi har haft nogle folk på Bifrost GF, og det kan give mening at give en kort opdatering om hvad der er sket, 

hvad stemningen var og lign. 

ANBEFALING 

Der er intet at beslutte. 

DISKUSSION 

Christian og Daniel orienterer. 

BESLUTNING 

Intet at beslutte. 

12. MEDLEMSKONTROL 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi skal have gjort status på medlemskontrol. Har vi behov for at gøre noget ekstraordinært eller ser det fint 

ud? 

ANBEFALING 

At vi beslutter om der er behov for yderligere handlinger 

DISKUSSION 

Erfaringen var, at der var en del der ikke var meldt ind. Der er behov for ekstra kontrol. 
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BESLUTNING 

Vi laver en ekstra kontrol nu målrettet i denne uge. 

• Mandag: Kia & Ole 

• Tirsdag: Kia 

• Onsdag. Christian 

• Torsdag: Daniel 

• Fredag: Brassøe 

• Lørdag: Kåre - måske 

• Søndag: Vi laver ingen kontrol 

Så kontrollerer vi igen efter kontingent i det nye år. 

13. FIGURER TIL PEN AND PAPER SPILLERE 
Ansvarlig: Ole 

BESKRIVELSE 

Vi vil gerne købe nogle pen and paper figurer. Der foreslås der afsættes ca. 5.000 kroner af. 

ANBEFALING 

At vi beslutter at der er penge til Pen & Paper figurer. 

DISKUSSION 

Vi diskuterer forskellige modeller. 

Det bliver foreslået at vi kunne afsætte 10.000 kroner med et forslag på GF. 

Det bliver foreslået at købe figurer snarere end at printe dem. De holder bedre er der flere der mener. 

BESLUTNING 

Vi beslutter at sætter op til 5.000 DKK af til at købe reaper minis (eller lignende). Vi kan købe det gennem 

spilforsyning. 

Der skal også organiseres opbevaring indenfor samme beløbsramme. Ole sætter gang i projektet. 

14. 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. 


