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4. September 2012

Fremmødt: Parbæk, Daniel, Thorup, Uffe, Kåre, Jacob

Afbud: Yvonne, Rasmus, Søren Kristian

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Uffe

Referent: Kåre

0. Omkonstituering af bestyrelsen

Jvf. mail har Søren Kristian trukket sig fra bestyrelsen.

Jacob Hansen trækker sig på mødet, fordi han ikke kan afse al den tid der er påkrævet. Han vil
kigge på mulighederne for at indtræde i et udvalg.

Uffe og Søren Thorup er optaget som medlem af bestyrelsen. Daniel tager opgaven som
lokaleansvarlig, Søren Thorup tager opgaven som udvalgsansvarlig.

Kåre opdaterer hjemmesiden.

1. Opgavelisten

Yvonne laver et stillingsopslag angående rengøringshjælp.

Er gjort.

Yvonne skal sende information om Anima Kita per mail.

Ukendt, vi udsætter til næste møde.

Yvonne laver et udkast til PR-strategi til mødet i Oktober.

Ukendt, vi udsætter til næste møde.

Yvonne vil reparere de store teltflager, vi fik retur fra Khypris.

Ukendt, vi udsætter til næste møde.

Thorup og Parbæk har ansvaret for at lave en ny analog kalender til klubben, som passer bedre på
vores nuværende aktivitetsstruktur.

Det er ikke gjort endnu, det udsættes til 1/10.

Parbæk følger op på den skyldige leje for 2 tortuga telte som monstergruppen lånte til Krigslive VIII
- ialt 300 DKK. Uffe mener at Karsten Thorsen har betalt - Parbæk følger op på dette.
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Parbæk har ikke fået fat på Thorsen. Parbæk skal jvf. Uffe bare sende en regning, så bliver det betalt.

Parbæk har ansvaret for at opdatere informationssedlerne omkring hvordan alarmen fungerer og
det skal omkodes til at fungere efter de nye ansvarlig. Der mangler stadig gamle mobiler.

Telefon og simkort er anskaffet, men der var ingen oplader. Der mangler at blive lavet en ny
vejledning ud fra manualen. Det ordnes inden næste møde.

Parbæk skal undersøge nærmere hvorfor Cafeen giver markant underskud jvf. regnskabet.

Parbæk har ikke haft kigget på det endnu. Nuværende underskud er 7.100 DKK. Han kigger på det
inden næste møde.

Parbæk udarbejder en orientering om de nye døgnboksposer.

Der er taget billeder, den ryger op indenfor en uge.

Daniel undersøger om vi kan have en trailer hos det nye Airsoft spillested på Grand Opening.

Det trækker lidt ud, og de vil have penge for det. Det er besluttet at det ikke er påkrævet at have den
stående derude for nu, for vi vil ikke betale for det.

Søren Kristian skal lave en liste med regler vedr. brug af Epoxy og hænge den op i klubben.

Det er ikke gjort endnu. Daniel overtager opgaven.

Uffe går videre med projektet med at se på, om vi kan få gjort noget ved loftet, så det kan være
anvendeligt. En dialog med udlejer skal startes vedr. tilskud eller tilknytning af flere kvadratmeter.

Uffe ringer til udlejer imorgen og finder ud om der er mulighed for noget.

Uffe går til Bifrost med fortolkning af de ændrede regler for indsamling af børneattester, se iøvrigt
mail om emnet.

Vi har fået respons fra Bifrost. Der er ikke tale om stramninger men mere præciseringer. Det betyder
ingen ændringer i vores praksis omkring det. Uffe laver en tekst omkring reglerne og så tager vi en
diskussion med udgangspunkt i det til næste møde.

Uffe arrangerer samkørsel til Forum, og får søgt kommunen for tilskud.

Det gør Uffe, der er styr på det. Vi holder opgaven på listen til næste møde.

Uffe vil organisere en bar til Forum 2012.

Vi organiserer en bar, det har Uffe styr på. Vi sælger øl og drinks og snakker om TRoA. De er i al fald
5 der tager afsted.

Uffe skal se på at arbejde videre med værdidebat-debatten.

Der kommer noget på et tidspunkt i efteråret. Uffe forventer en dato engang i Oktober. Vi holder
opgaven på listen til næste møde.

Uffe vil spørge yderligere ind til forsikringsforhold i forhold til airsoft når han kontakter dem omkring

husene.

Det er ikke gjort, fordi Uffe troede Bo havde gjort det. Det tager han op herefter.
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Bo mangler at indhente de sidste underskrifter for børneattester. 

Der er sendt dem der er, opgaven er afsluttet.

Kåre laver en doodle for at finde en dato til arbejdsmoralmøde. Udgangspunktet er torsdage i

oktober og fremefter.

Mødedato er lagt til d. 8. november kl. 18.30. Kåre skriver datoer i kalenderne.

Kåre tager kontakt til Mikkel for at låne et par strømmålere.

Vi har modtaget dem fra Mikkel. Parbæk tager teten på at sætte dem op og aflæse dem.

Kåre skriver til Zinck og siger tak for teltene.

Er gjort.

Rasmus og Morten tager op og kigger i vores containere for at se hvor fyldte de, hvad vi har i hvilke
containere og om de er i god stand. De vil desuden undersøge stand i forhold til udluftning.

Det er ikke gjort. De vil gøre det på torsdag.

Hvilende opgaver

Vi vil gerne have stillet roll-ups i Kennedy arkaden med reklame for TRoA men lige nu ligger det stille.

Hen over sommeren vil Uffe kigge på Foreningsretsbogen og lave en let-læselig version.

Vi vender tilbage til at booke PITSTOP gennem DGI efter værdidebatten. 

Baagøe vil undersøge mulighederne for at lave en online-kalender.

Vi slettede følgende opgaver:

Vi har endnu ikke hørt noget fra TRoA Øst folkene. Bestyrelsen burde bliver orienteret når det sker.

Vi afventer respons på Rollespillets Dag fra Jost. Lige nu sker der intet.

Parbæk nævner det med rollups for Arne Schade.

2. Indkommen post

Problemer med kontingentopkrævning

Christian Z. har haft problemer med kontingentopkrævning. Er der noget vi kan gøre eller skal det
bare køre sin gang hos regnskab?

Parbæk giver ham et svar. Problematikken er, at vi teknisk ikke kan give ham de info han skal bruge
direkte, men kun indirekte ved at han modtager et girokort som han derefter selv skal melde på PBS.

Ændringer i udgifter til dankortterminal

Hvad betyder de ændrede priser for dankortterminalen. Ca. hvor meget kommer det til at koste os

mere om året?

Parbæk har ikke haft lejlighed til at undersøge det endnu, men gør det inden det kommende møde.
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Derefter tager vi det op på nettet.

3. Sekretæren

Skal arrangørene være medlemmer når de laver arrangmenter afholdt af TRoA 

- Claus Gajhede (hele 2012)

- Allan davidsen (Khypris år 1)

- Monstergruppen (Krigslive)

Som udgangspunkt skal man være medlem, men bestyrelsen kan vælge at dispensere fra kravet. Det
er gjort både i forhold til Allan Davidsen (Khypris År 1) og Jens Alsted og Søren Jepsen (Krigslive IX).

4. Tornby Projektet

Status på Tornby projektet.

Der er i skrivende stund følgende udfordringer:

Problemer med at få tilladelse af skovdistriktet - har vi fået det ordnet?

Manglende tilskud fra Friluftsrådet efterlader et hul i budgettet - hvordan skal det håndteres?

Nordea-fonden - eller nedskalering af projektet?

Problem med likviditet da flere tilskudspenge først udbetales til sidst - hvordan kan det håndteres?

Forpligtelse til dokumentation af didaktik og læring i forbindelse med projektet - miniprojekt med

UCN. Hvordan gør det?

På nuværende tidspunkt er de ansvarlige Parbæk og Uffe da Jacob har trukket sig fra bestyrelsen.

Claus er ved at måle skoven op for at kunne bevise at projektet ikke er skadeligt for skoven. Den
jurist der ville hjælpe er positiv overfor at formulere det her brev.

Uffe, Parbæk og Claus har et møde d. 18. september for at snakke hele projektet igennem og lave
oversigtsmappen.

5. Døren til kontoret

Skal vi få den lavet? Bo har fået udarbejdet et tilbud fra tømreren til 6.800 DKK ekskl. moms. Uffe

har lovet at snakke med udlejeren som i princippet skal dække det.

Uffe har endnu ikke haft kontakt til udlejeren men gør det snarligst, og hører om deres forsikring
dækker og hvordan vi skrider frem derfra.

6. Lager-planer

Hvad gør vi med lageret - Thorup og Daniel fremlægger hvad de er kommet frem til i forbindelse
med behov for lagerplads og muligheder for lagerplads.

Vi mangler lagerplads. Derfor kan vi ikke lave 6'eren om til spillelokale igen.

I pladsen under trappen står der maling. Det vil ikke være optimalt at lagre flere ting der.
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Vi burde have plads i containerne til at have ting, som vi lige nu ikke har nogen anvendelse for.

Et forslag kunne være at sætte hylder op i bunden af vinduerne så kan vi lagre enkelte ting der.

Vi skal have et overslag på hvad det koster at sætte hylder op i vinduerne.

Vi skal have et overslag på hvad det koster at få ophæng til teltstænger mm.

Vi skal have et forslag til hvordan oprydningen skal foregå i for at få ting vi ikke har anvendelse for
længere, smidt ud.

Daniel og Thorup tager ansvaret.

7. Newsletter

Kåre blev for nogle måneder siden bedt om at sætte et newsletter up for TRoA. Det er gjort nu. Er
det planen vi skal bruge det til noget?

Som opfordring til Yvonnes PRs oplæg kunne man lave et månedtlig newsletter.

8. Stænger til teltflager

Vi har nogle teltflager fra Khypris. De vil være markant mere anvendelige, hvis de blev ledsaget af
nogle teltstænger af en art og noget reb og nogle pløkker. Er det noget vi skal investere i? Hvis det er
tilfældet skal nogen indhente priser.

Vi ser på det igen til December når vi har et overblik over økonomien for året om der er penge til det.

9. Bygning i Lundby Krat

Der blev snakket om på sidste møde, at vi ville sende en ansøgning omkring bygning i Lundby
Krat til anlægspuljen i år. En sådan ansøgning skulle forbi bestyrelsen først. Vi har intet hørt. Hvad

er status?

Der er ikke sendt en officiel ansøgning, men den er rykket op til "aktive projekter" på kommunens liste
fra passive projekter.

Parbæk og Mike følger op med status fra kommunen.

Thorup tager fat i Mike og får opklarende oplysninger omkring projektet.

10. Eventuelt

Vinduet i stuen er flækket på indersiden.

Uffe kigger vores forsikring igennem og tager kontakt til dem med henblik på at få den skiftet.

Status fra Airsoft

Det går supergodt på den nye bane - masser af lånevåben ude, 2-5 nye medlemmer hver gang.
Parbæk har lavet nogle foldere til reklame.

Vi har også fået fået støtte fra Bifrost til masker mm.

Vi har fået en brugsaftale på området som ser fornuftig ud.
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Støtte til Kurser fra Bifrost.

Vi har fået noget penge fra Bifrost til at holde nogle kurser i rollespil af forskellige art for at
øge kontakten i conmiljøet.

Uffe er ansvarlig for at afholde nogle af kurserne i TRoA.

Vi har et år til at afvikle 4 kurser. Pengene er til dække forplejning, transport, mm.

Forumauktionen - vil vi gøre noget med den?

Vi mener ikke der er noget på listen i år der har relevans for klubben at købe.

VI har nogle bøger fra et gammelt skab som vi donerer til Auktionen i spritny tilstand. Uffe skriver til
dem at vi donerer dem i morgen.

Krigslive IX giver allerede billetter og nogle unikker øl-brikker.

Der er fundet en dato til 1000 stjerner - intet hjem.

Lørdag d. 10/11 låner de lokalerne hele dagen til afvikling.

Status på Krigslive IX

Vi har over 50 tilmeldte og betalte. Vi har midlertidigt lukket for nye enhedstilmeldinger på kejserlige
side.


