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

 1 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Fredag d. 3. juli kl. 18.45 

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Dette bestyrelsesmøde har alene til formål at evaluerer de nuværende retningslinier for åbning af TRoA og 

evaluere, om vi skal ændre dem, særligt set i lyset af, at retningslinier fra officielt hold måske har ændret 

sig. 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Christian 

Referent: Kåre 

2. CORONA-ÅBNING 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

1. Evaluering af den nuværende model – fungerer den? 

2. Er der kommet nye retningslinier (eller nye retningslinier på vej) der gør, at vi skal ændre vores 

anbefalinger? 

Herunder er det særligt antallet af folk per forsamling og m2 kravet indendørs som er relevante. Hvis 

det første øges til 100 og det andet krav sløjfes kan vi droppe restriktioner på lokaler – så har vi kun 

brug anmeldelse af lokalebrug af hensyn til at følge op på rengøring. 

ANBEFALING 

At vi tilpasser os eventuelle nye retningslinier. 

DISKUSSION 

Af det vi har observeret, har folk for det meste taget rengøring seriøst. Vi har observeret en enkelt gang hvor 

et hold tydeligvis ikke har gjort rent. Der er også lidt forskel på grundigheden i afspritningen, men med en 

enkelt undtagelse lader alle til at gøre en indsats. 

Vi har observeret et enkelt hold der kom for tidligt som ikke forstod hvorfor tidsgrænsen er der. 

Vi har 5 frivillige til de 4 hverdage hvor vi håndterer rengøring af fælleslokaler. 

Dialog om hvorvidt vi kan ændre åbningstiderne. På hverdage kan vi måske sætte grænsen en eller to timer 

før. 

Rengøringsfirmaet kan gøre lokalerne klar til klokken 12 når de har dem – i weekenden. 

Diskussion omkring hvorvidt / hvordan vi kan åbne kiosken og stadig holde området smittefrit. Et forslag er 

at spørge kiosk-udvalget om hvordan / hvorvidt de synes vi skal håndtere. 

Hvis vi åbner kiosken igen skal vi bestille varer hjem og tilpasse det den nye salgssituation som vi ikke kender 

– så vi risikerer store mængder spild. Vi skal nok have et tilpasset varelager 
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Diskussion om hvorvidt vi skal åbne kiosken eller skal lave et udbringningssystem. 

Hvis vi folk er utrygge ved at skulle åbne kiosk under disse retningslinier så kan vi lukke deres nøgler indtil 

de igen er trygge ved det. 

BESLUTNING 

Vi udvider hverdagsåbningstiderne til 16-08. 

Vi udvider weekendåbningstiderne til 12-08. 

Aktiv Sommer, Sidste Søndag og Airsoft har dispensation til at komme på lageret tidligere når de afholder 

arrangementer, fordi foruden det kan de ikke afholde deres aktiviteter. 

Nye åbningstider fra mandag d. 6/7. 

Vi vil gerne åbne kiosken. Det gør vi under følgende rammer. Der går lige et par uger inden vi er klar. 

- Alle med kiosknøgle kan igen åbne og sælge i kiosken. 

- Der må maksimalt være 4 mennesker i kø til kiosken og de skal holde 1 meters afstand. 

- Der skal være engangshandsker som den kioskansvarlige skal benytte. 

- Kiosken bliver inkluderet i den daglige rengøring så som udgangspunkt er den kioskansvarlige ikke 

ansvarlig for rengøring af hele kiosken man opfordres til at spritte af på kontaktflader. 

- Der skal ikke være nogle særregler til større belastninger (torsdag) men de skal stadig overholde 

reglerne, så ved sådanne arrangementer skal man muligvis gøre noget for at sikre at kø-længden 

overholdes – eksempelvis ved udbringning, at man går ned i hold, etc. 

Opgaver: 

- Martin markerer gulvet med pladser til kø 

- Kathrine sørger for at vi får lagt nogle handsker og spritflaske op 

- Kia skal undersøge om vi må købe andre steder fra end Sügro 

- Kathrine laver liste over de ting, vi skal indkøbe, men vi venter til udgangen af juli med nyindkøb 

- Christian meddeler om udvidede åbningstider i aften 

- Christian meddeler om kiosk tirsdag-onsdag i næste uge. 

- Kåre meddeler til kioskvagterne at de kan bede om at få deres nøgle låst, hvis man ikke er tryg ved at 

holde kiosk men man kan komme på igen. Den sender vi ud mandag. 

 


