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Referat 
Bestyrelsesmøde d. 5. august 2014 kl. 18.30 

Fremmødt: Holland, Kåre, Nadia, Kathrine, Steffen, Parbæk, Bo 

Afbud: Thorup, Baagøe 

Ikke fremmødt: Daniel Kappers 

Formalia 
Ordstyrer: Steffen 

Referent: Kåre 

1. Opgavelisten 
Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver; 1) Fratage nøgler fra dem, 

der ikke skal bruge dem, 2) månedlig optælling af varelageret, 3) indskærpe, at alarmen SKAL slås til hver 

gang nogen forlader cafeen og 4) Vi skal sikre, at alle folk får talt op - og får talt tiere op - opfølgning. 

 Ikke sket så meget. Afventer det nye cafesystem. 

Parbæk skal sætte mappen til "internt vareforbrug" ud i cafeen. 

 Done 

Baagøe skal se på det tilbud VVS'eren fremsender ang. at få flyttet termostaterne så de er plane med 

væggen. 

 Intet gjort. 

Baagøe skal finde et aflåst sted til hotwiren. 

 Intet gjort. 

Kåre opdaterer hjemmesiden mm. efter den nye konstituering. 

 Done. 

Kåre opdaterer TRoAs google kalender såvel som kalenderen på troa.dk med møderne. 

 Done. 

Kåre og Steffen laver et oplæg til en struktur på lageret. 

 Done. Arbejdet er undervejs med oprydning og vi er langt. 
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Steffen sørger for at skaderne på de to tortugaer på ringen over åbningen repareres. 

 Intet gjort. 

Steffen laver et oplæg på hvordan en aktionsgruppe til at håndtere AAK arrangementer kan organiseres og 

har fremadrettet ansvaret for at organisere den, og forhandler betingelser med AAK. Det afventer pt. nye 

ansvarlig fra kommunen. 

 Intet gjort. 

Steffen tager kontakt til Rosenholt og sikrer, at sagen omkring leje er afsluttet. 

 Alt er i orden. 

Bo skal skrive en guide til det nye kasseapparat som kommer i uge 17 eller 19. Der mangler pt. til optælling 

mm. 

 Ikke gjort. 

Bo får lavet en vejledning i hvordan man installerer printeren. 

 Bo mangler en forsøgsperson til hans vejledning. 

Bo køber dele til de borde/bænke der ligger uden ben hos ham, og sørger for, at det bliver repareret. I alt 4 

sæt bænke og 1 sæt borde. Hvis de er gode, kan vi overveje at skifte de øvrige borde og bænke. Vi afventer 

stadig svar fra firmaet der sælger delene. 

 De er kontaktet men har ikke svaret tilbage. Alternativt kontakte nogle der lejer borde/bænke sæt 

ud og høre hvor de får reservedele fra. 

Kathrine skylder en standardbeskrivelse af at salg ikke er tilladt på facebookgrupperne. 

 Ikke gjort. 

Kathrine laver et banner til TRoAs facebookgruppe. 

 På den anden side af jubilæet. 

Hvilende opgaver 
Næste gang containerne tages i brug skal de efterses for behov for reparationer og mulighed for 

forbedringer og ompakninger. Indtil da gør vi intet. 

Vi skal have rykket for vores stempler hos møntmanden. 

Jvf. referat fra d. 17.09.13 skal vi se nærmere på hvilke ting der mangler for at reparere vores borde og 

bænke - og om det er rentabelt. Opgaven er ledig til den der vil kaste sig over den. 

Værdidebatten kan tages op af dem, der har overskud til det. 

Bo har ansvaret for at lave et udkast til en dialog omkring sekretærens arbejdsopgaver. 
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Der skal laves budget for 2 år til næste generalforsamling. 

Vi skal have den øverste container låst næste gang vi er i Dorf. 

I November skal vi evaluere, om vi ønsker at gøre andet med vores Krater props end vi allerede har gjort. 

 

Vi skal have erstattet snøreringe i vores teltflager - den tager Nadia af. 

Konsolidering af Dropboxes - Parbæk. 

2. Indkommen post 
Intet. 

3. Sekretæren / Kasseren 
Orientering om status på opgaver i forhold til regnskab fra sekretæren. 

Grundet tidlig fødsel er der ikke gjort så meget. 

- Spar Nord har pr. 1/8 sat en pris på 15 kr pr. rulle mønter - Hvordan skal vi håndtere dette? 

- Airsofts oprettelse af Bauhaus Erhvervskort 

- Opfølgning på skift til anden vinduespudser. 

- Info om opkrævning af kontingenter 

Vi tager en dialog med Spar Nord om de nye gebyrer og hvis de ikke fjerner dem, så kigger vi os om efter en 

ny bank. Parbæk har teten. 

Kåre skriver et svar til Airsoft omkring oprettelse af erhvervskort. Holland skriver til udvalgene om, at det 

kræver tegningsret i foreningen at oprette rabatkort, abonnementer, mm. der forpligter foreningen. 

Parbæk laver en beskrivelse af faciliteter foreningen stiller til rådighed til udvalg. 

Bo har teten på om vi skal skifte vinduespudser. 

Kontingent bliver først opkrævet ultimo August. 

4. Projektoverblik 

Sommerlejr 2014 - Bo Karlsen 
Der var sket en misforståelse omkring hvornår den sidste lejedag var med hytten. 

Folk havde generelt været glade. Arrangørgruppen har fået masser af energi. 
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TRoA 25 års jubilæum - Kathrine Refsgaard 
Kathrine har brug for hjælp. 

Mangler folk til Grillen - Nadia hjælper. 

Komiker der skal hentes i lufthavnen - Kåre hjælper, alternativt. 

Skubbes borde og flyttes rundt - Kåre hjælper. 

Brug for hjælp til fredag aften - hvis der er nogen der kan, er de velkomne. 

Yxengaard projektet - Søren Parbæk 
Der er afsendt endelig ansøgning til LAG. 

Alle tilladelser er officielt flyttet. 

5. Udvalgsstatus 
Cafeudvalget indkalder til generelt møde i August. 

6. Bedre mærkning af TRoAs ting 
v/ Parbæk 

Diskussion om bedre mærkning af TRoAs ting (primært værktøj og spil)  

Avalon i København har fået lavet noget tape med deres navn og logo, som de mærker deres spil med på 

ydersiden af kassen. Er det en ide der kan bruges i TRoA ? 

Elektrisk brændemærkning af vores el-værktøj, laminator (ret aktuelt), borde- bænkesæt og flere andre ting. 

Priser 

PP Tape Arrylic: (1 farvet sort logo på gennemsigtig eller hvid tape) 

Kilde: http://www.TapeTrykkeriet.dk 

Kliche: 275 + moms 

Levering: 150 kr (200 kr v 72 rl 50mm x 66m) 

72 ruller 25 mm x 66 m: (11,70/rl + moms) 

Total: 1584,25 incl moms (= 22,00 kr/rl) 

36 ruller 50 mm x 66 m: (21,05/rl + moms) 

Total: 1478,50 incl moms (= 41,07 kr/rl) 

72 ruller 50 mm x 66 m: (14,22/rl + moms) 

Total: 1873,55 incl moms (= 26,02 kr/rl) 

http://www.tapetrykkeriet.dk/
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Elektrisk brændemærker: 

Det lille ("TRoA") kan holdes inden for 55x10mm til en pris på 1150,00 + moms 

Det store (TRoAs Logo) kan vi (hvis du kan holde dig på max ø 50mm ) levere for kr 2550,00 + moms 

Håber det bliver en ordre 

Gravørmester Steen Andersen 63 11 80 00 

Tekstuel brændemærkning er godkendt. 

Spray-skabeloner vil også være nyttigt. 

Parbæk tager en dialog med leverandøren og ser hvad de ellers kan tilbyde. 

7. Klarificering af låne-regler 
v/Kåre 

Jvf. mail fra Carsten Nielsen 26.06.14 mener jeg der er behov for, at klarificere låne/lejereglerne. 

Som jeg forstod det folk sagde, bør kravene til at kunne låne/leje klubbens effekter være, at man falder i en 

af følgende kategorier: 

- Medlem af foreningen, der skal bruge effekterne ifbm. et arrangement, der falder under foreningens 

formålsparagraf. Eksempelvis: deltagelse til scenarie eller lignede. 

- Arrangement eller forening, der skal afholde et non-profit arrangement der ligger indenfor foreningens 

formålsparagraf, hvor effekterne skal anvendes. Eksempelvis: Sommerscenarie, Fastaval, etc. 

Foreningens egne arrangementer har altid førsteret til brug af foreningens effekter. 

Bestyrelsen kan give dispensation fra disse generelle retningslinier hvis den vurderer det hensigtsmæssigt. 

Anvendes effekterne til kommercielle formål eller til formål udenfor foreningens formålsparagraf bør 

lejepriserne hæves idet de normale priser alene er sat til at skulle dække vedligehold og slid, og ikke det 

frivillige arbejde eller risiko, forbundet med udleje. Aktiviteter der går udover foreningens interessesfære - 

her repræsenteret ved formålsparagraf og non-profit - bør derfor kompensere dette arbejde og risiko til 

foreningen, så dette alligevel kommer foreningen og dermed dennes formål til gode. 

Vedtaget. 

8. Give Krater Århus TRoAs Krater ting 
v/Kåre 

Da Steffen og jeg gennemgik TRoA mhp. at rydde op i lageret, kom vi naturligt til Kraters ting. 

Der er mange fine Post-apok ting. Men spørgsmålet er - er der en realistisk chance for, at vi får dem brugt 

igen indenfor en overskuelig fremtid? 
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Lige nu ligger de egentlig bare og fylder. De skal naturligvis ikke ligge midt i det hele, men selv hvis vi køber 

nogle fine kasser og pakker det pænt væk, hvad er så chancen for, at vi nogensinde pakker det frem fordi vi 

skal lave noget nyt post-apokalyptisk? Og i mellemtiden har de brugt dyrebar plads et eller andet sted. 

Mit forslag er, at vi giver alt der ikke er NERF-våben (som repræsenterer en vis værdi) til Krater Århus. Så 

kan de komme til anvendelse i deres Krater kampagne og nogen får glæde af det i stedet for, at det samler 

støv i nogle kasser i hjørnet af et lager inden nogen om 3 år endelig smider det ud. 

Våbnene mener jeg vi skal beholde da de repræsenterer en betydelig værdi og jeg mener der er større 

chance for at de finder anvendelse igen snarligst end de øvrige post-apok ting, da jeg mener deres 

anvendelse er bredere. 

Efter oprydning hvor vi har smidt det ud, der var ødelagt, er der ikke noget der er relevant at give væk. 

9. Gennemgang af lokalernes tilstand 
v/ Parbæk 

Ideen er at den samlede bestyrelse en gang om året går lokalerne igennem for se hvilken tilstand de er i - og 

i samme omgang laver en liste over: 

- Mangler (Borde, stole, Whiteboard, radio, opslagstavle, opslag om rengøring mm.) 

- Hvad skal repareres (borde, stole, dør, vinduer, vindueshasper mm.) 

- Status på vedligeholdelse (Huller i f.eks. tæppe, tapet, maling mm) 

Efter gennemgangen overdrages listen til lokaleansvarlig som et arbejdsredskab for hans arbejde.  

Kontor 
 Reven i væg over rengskabsskrivebordet 

 Male lokalet 

 Fastgør ledning til trådløs router 

Lokale 1 
 Whiteboard er løs 

Stuen 
 Skift rude (ny) 

 Pladerne bag reolerne i vinduerne skal skiftes fra tynd masonit til 6-8 mm krydsfiner. 

 Fixe ventilator ved dør til gården 

Køkkenet i stuen 
 Ordne lys i loftet 

Cafeen  
 PS: Vær OBS på Cafeens renoveringsplan! 
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 Tapet + male lokalet. 

 Opslagstavlen bag disken er faldet ned. 

 Sikringsskruer i karmen omkring vinduet er ikke skruet i (loftet) 

 Fastgør ledninger ved loftet ind mod kontoret 

 Male radiatorrør 

Lager 
Bemærk: Dette er et funktionslokale og forventninger til den generelle stand er derfor lavere! 

Vi gør ikke noget ved dette. 

WC i stuen 
 Hul i muren skal fixes (incl maling og tapet) 

 Maling og tapet 

 Check udluftning - evt ny ventialtor. 

 Skyld ud prop i toilet mangler/virker ikke 

 Hul i loftet hvor døren rammer loftet (opsæt dørstopper) 

 Sæbedispenser er gået løs  

Rengøringsrummet 
Bemærk: Dette er et funktionslokale og forventninger til den generelle stand er derfor lavere! 

 Huller i væggen skal fyldes. 

Toiletter på 1. sal 
 Lys i loftet over vasken 

 Fix loftet over vasken 

 Vinduet udenfor toilettet er der gået en liste løs på ydersiden 

 Der er et toiletsæde i stykker 

Køkkenet 
 Håndtag på nederste skuffe er i stykker 

Fælleslokalet (Lokale 2) 
 Oprydning 

 Fix ledninger og kontakter så lyset på væggen ud mod gangen virker 

 Fix Radiator nødløsning permanent 

 Ny kontakt + stikkontakter ved døren, da den er i stykker (så lyset på væggen kan tændes på egen 

kontakt og der er dobbelt stikkontakt) 

Lokale 4 
 Tapet er løst 

Lokale 5 
 Fjerneste lampe er "faldet ned" og hænger nu i ledningen i stedet for i krog som den anden lampe 
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 Stikkontakt ved døren og ved gulvet er i stykker 

Lokale 6 
 Der mangler whiteboard (Bo bestiller) 

 Tapet er løst 

Lokale 7 
 - 

Lokale 8 
 Maling på træværk under vindue skal fixes 

 Stikkontakt under whiteboard er i stykker og gået løs fra væggen 

Gangen på 1. sal 
 Tapet på væggen ude ved branddøren skal fixes 

 Der mangler en liste i branddøren (for at gøre den tæt) 

 Lampen på væggen ved branddøren mangler skærm 

 Fastgør ledninger ud for lokale 7 til det trådløse net. 

 Mangler nr. på dør til lokale 3, 4 og 5. I stedet for små skilte skal der males store numre på dørene - 

alle 8 lokaler samt battle. 

 Sæt nye kalendere op på tavlen med Battle-lokale reservationer 

 Opslavstavle v. lokale 3 er løs 

Battlelokalet 
 Revne i bagvæggen ved døren 

 Trænger til nyt Tapet + maling 

 Køb og opsæt en ventilator til hullet til venstre for vinduerne - eller luk det med rockwool, plade, 

tapet og maling 

 Kabelskinner til kabler på vægen ved døren mm. 

 Luk af til projektoren og anlæg 

 Whiteboard ved døren er gået løs 

Generelt for vinduer 
 Check alle hasper og låse samt vinduernes funktionalitet 

10. Trøjer 
Bent Holm har lavet et jubilæumslogo som kan smides på en T-shirt. 

Bo ser, om han kan nå at bestille en prøve T-shirt i hver størrelse og så laver vi en fællesbestilling på dagen. 


