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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 5. august kl. 18.45 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Nadia, Baagøe, Brassøe, Christian, Erik, Christine, Kåre 

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Øvrige fremmødte: Uffe Jensen 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Nadia 

Referent: Kåre 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Baagøe laver en plan for ønsker til større 

indkøb af værktøj så vi kan afsætte 

midlerne og stå klar, når der kommer et 

godt tilbud. Dette involverer at undersøge 

de forhold, vi kan have eventuelle store 

maskiner under ifht. sikkerhed og 

arbejdsmiljø.  

Ikke gjort Baagøe År 2019 

Baagøe laver et oplæg til et lokale- og 

værkstedsudvalg herunder hvordan det skal 

fungere i praksis, hvilket ansvar det skal 

have mm. 

Ikke gjort Baagøe År 2019 

Baagøe snakker med Bo om at indkøbe en 

ny grill til TRoA. Der er afsat en ramme på 

op til 5.000 kroner. 

Vi skal bruge den senest til juli. 

Done Baagøe Juni 

Baagøe skal få lavet et program og inviteret 

de officielle deltagere til 30 års jubilæet 

snarligst. 

Dialog om hvem der skal 

inviteres. 

Baagøe  

Vores ovn i køkkenet kan ikke lukkes, og 

skal repareres. Der er reservedele på vej. 

Der er ny dele på vej. Baagøe  

Christian prikker til hende fra Playmaker 

for at hjælpe Kathrine med kontakten. 

De har snakket sammen Christian  

Christian tager kontakt til kommunen og 

hører hvad vi skal gøre med de af de gamle 

stole vi ikke vil bruge længere. 

Vi må gøre med dem hvad vi vil. Christian  
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Christian leder efter nogle, der vil flytte 

stolene fra 2’eren og til kælderen. 

Gjort over facebook, heltene blev 

hyldet 

Christian  

Christian tager kontakt til Rene og 

meddeler ham hvad vi gør med Legion 

turnering. 

Done Christian  

Christian tager kontakt til Niels Christian 

og meddeler ham at vi ikke vil afsætte 

penge til poolvarmer pt. 

Done Christian  

Kåre opdaterer politikker omkring 

prøvemedlemsskab på opslagstavle 

Done Kåre  

Kåre poster roselisten på hjemmesiden. Done Kåre  

Kåre kontakter Steffen og siger der er grønt 

lys for at indkøbe tøjstativer. 

Done Kåre  

Brassøe får sat de nye skabe op til tabletop 

– efter vi har fået battlemapholder på 

plads. 

Det gøres efter 30 års 

fødselsdagen. 

Brassøe  

Brassøe vil undersøge nærmere omkring 

Børns Voksenvenner og om det giver 

mening at lave medlemsrekruttering (eller 

bare generelt engagement) den vej rundt. 

Der er sendt en mail men vi venter på svar 

– hvis der ikke kommer respons i Juni giver 

han op. 

Vi har ikke hørt noget selvom vi 

har forsøgt at komme i kontakt. 

Vi lukker det ned. 

Brassøe  

Brassøe tager fat i de boligforeninger i 

Nørresundby, der gerne ville aktivere børn 

og unge. 

Mails sendt i søndags. Brassøe Efter Aktiv 

Sommer 

Brassøe gør sig nogle overvejelser omkring 

hvad vi gør for at rekruttere folk fra 

Spilforsyningen. 

Arbejder stadig med det. Brassøe  

Brassøe tager fat i udvalgene og beder dem 

om en udvalgsstatus. 

Sender en mail nu her. Brassøe  

Bo indhenter tilbud på battlemapsholder. Status er ukendt. Bo  

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. 

Opgave 

Vi har brug for en vejledning til hvordan man håndterer en fejl-alarm. 

Steffen laver en ekspedition til møntmanden ved lejlighed. 
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Opgave 

Der skal laves en lokalemanual. 

Vi skal være opmærksom på om vi kan gøre mere / andet for at gøre det mere 

attraktivt, at være medlem. 

Vi skal finde nogen til at hjælpe Vesthimmerlandsforeningen med at lave et 

arrangement eller to – når de spørger til det. 

Vi skal have skiftet beslag på bænke og borde – de er ret slidte. 

Arbejde med vision. 

Sidst i 2019 skal vi se på om vi har behov for og penge til at indkøbe flere batterier 

til vores power tools. 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

KICKOFF BØRNE OG UNGEUNIVERS 

BESKRIVELSE 
Vi er blevet indbudt til deltagelse. 

BESLUTNING 
Erik og Brassøe deltager. 

UDLÅN AF GULDMØNTER 

BESKRIVELSE 
Vil vi låne vores guldmønter til Einherjerne? 

BESLUTNING 
Ja det vil vi. Vi vejer pengene af i aften (det kunne vi så ikke da de allerede havde hentet dem). 

TROAFAUX 

BESKRIVELSE 
Vil vi godkende TRoAFaux turnering 12. – 13. oktober. 

BESLUTNING 
Det er OK på arrangementet men der er Legion turnering samme weekend som desværre ikke er i TRoA 

kalenderen. 

Brassøe melder tilbage til Ole Bo. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 



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

 4 

 

• Vores likviditet ser fin ud for tiden :) 

• Magic er begyndt at blive solgt ud – hvorfor de også har generet et større overskud. 

• Der har lige været optælling af varelagre, så det er nu Cafeen er mest rigtig. 

• Kontingentkontrol 

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

FACEBOOK REKLAMER 

Ansvarlig: Morten Baagøe 

Indtrykket er at det giver deltagere. 

30-ÅRS JUBILÆUM 

Ansvarlig: Baagøe 

Vi har omkring 30 tilmeldte til mad pt. og det ser fornuftigt ud. 

VIRTUAL TABLETOP 

Ansvarlig: Kåre 

Vi mangler bare at samle bordene i lokalerne, så er vi færdige. 

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Martin 

Der er dialog med spilforsyningen med at reklamere dernede. 

Ved Aktiv Sommer blev der reklameret for Aktiv Tirsdag. 

Derudover er der kontakt til boligforeningerne. 

SOMMERSCENARIE 2020 
Ansvarlig: Christian 

Hjemmesiden er kommet op og køre, der er åbnet en facebook gruppe, og fondssøgningsarbejdet er godt i 

gang. Der er indtil videre 4 sponsorer. Tilmeldingen åbner om to måneder. Der er allerede én tilmeldt. 

FORUM 2019 

Ansvarlig: Christian 

Uffe flytter til Grønland. Se separat punkt om dette emne. 

AKTIV SOMMER 
Ansvarlig: Martin 

LAN blev aflyst grundet for få tilmeldinger. 
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Åbent hus blev godt for der kom 8 tilmeldinger i sidste ende. Tanken er at gøre det tilmeldingsfrit og så kun 

en enkelt dag næste år. 

Der var 40 deltagere til Sidste Søndag fra Aktiv Sommer. 

Det blev i sidste ende en god succes. 

PLAYMAKER / SKOLEBESØG 
Ansvarlig: Nadia 

Nadia har ikke en ny opdatering. 

IDRÆTSMØDET 2019 

Ansvarlig: Christian 

Sidste Søndag og venner holder et arrangement for skolebørn omkring liverollespil, og Airsoft er blevet flyttet 

til Vesterkærets Skole gymnastiksale. Jeg vil gerne vide om vi skal sige til Aalborg kommune at vi alligevel 

ikke skal bruge 15.000kr til net. Airsoft overvejer at melde fra arrangementet, for tidsrammen er for kort. 

Christian undersøger hvilken ramme vi kan bruge de 15.000 indenfor. 

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 rosen gennem hjemmesiden og i et vist omfang også direkte til dem, den er møntet på.  

Ros Modtager 

Sara Hald, Christian Nørgaard og Morten Hørby for at stille op til 

åbent hus til Aktiv Sommer på dagen. 

Sara Hald, Christian Nørgaard 

og Morten Hørby 

Charlotte Thorsted og Jonathan Bremer for at være gruppeleder for 

de børn der kom til Sidste Søndag gennem Aktiv Sommer. 

Charlotte Thorsted og Jonathan 

Bremer 

7. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Der har været sommerferie, ikke noget nyt. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Der er flere radiatorer der er varme på. Vi vil gerne have en instruktion til hvordan systemet fungerer så vi får 

det til at fungere ordentligt. Christian hører kommunen. 

8. REKLAME TIL STUDIESTART PÅ AAU 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 
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Vi har snakket om at vi synes det giver mening at reklamere til studiestart på AAU. Med nogle 

monsterdragter og ved at stå langs ruten med nogle fliers er der god mulighed for at få fat i nogle 

medlemmer. 

ANBEFALING 

Vi beslutter hvad vi gør for at eksekvere på den her plan – er der nogen der vil tage ansvaret? 

DISKUSSION 

Vi vil gerne være til stede med et par monsterdragter og nogle flyer, men ingen fra bestyrelsen har mulighed 

for at tage roret. 

BESLUTNING 

Christian skriver og spørger om der er nogle medlemmer, der har lyst til at stå for det. 

9. TROA OG ARBEJDE I NØRD-ERHVERV 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Mikkel Morild har rejst et par spørgsmål omkring Airsoft HQ og TRoAs engagement i samme. Vi bør 

forholde os til følgende områder, tænker jeg. 

1) At Airsoft HQs ting bliver solgt til TRoA Airsoft arrangementer. 

Spørgsmål: Har vi en holdning til at firmaer sælger deres ting til TRoAs arrangementer? Eller 

mere specifikt - har vi nogle do's and dont's i den sammenhæng? (For der har jo været solgt 

ting på vegne af firmaer masser af gange til TRoA arrangementer) 

2) At der bliver reklameret på TRoA Airsofts side for Airsoft HQs tilstedeværelse til arrangementet, og at de 

sælger noget. Jeg ved ikke præcist hvordan det bliver gjort - jeg har bare Mikkels beskrivelse af det. 

Spørgsmål: Har vi nogen holdning til om vi ønsker at reklamere for firmaer gennem vores 

forening (det har vi til dels gjort tidligere tror jeg, men måske ikke så direkte) og har vi nogle 

retningslinier for hvordan det skal gøres? 

3) Baagøe er for nylig blevet ansat i Airsoft HQ (tillykke med det, i øvrigt).  

Spørgsmål: Skal vi tage nogle hensyn for at sikre, at der ikke opstår en mistanke om at ens arbejde / 

kommercielle interesse ikke influerer på det frivillige? 

Vi har jo tidligere haft medlemmer og frivillige der også har haft en kommerciel rolle (Uffe 

som eksempelvis sad både som formand og som bestyrer i DL en overgang hvis jeg ikke husker 

helt galt) og der har der ikke været nogle problemer, fordi der har været meget lidt på kryds. 

Men netop nu hvor Airsoft HQ sælger ting synes jeg vi bør vende hvad vi kan gøre for at sikre, 

at der ikke opstår tvivl om at vi som forening eller som frivillige i foreningen, ikke handler ud 

fra privat, kommerciel interesse. 

4) Søren Kristian er for nyligt begyndt at lave betalte airsoft events som sidehverv. 

Spørgsmål: Er der noget vi skal gøre i den forbindelse? 

Umiddelbart tænker jeg at det er i tråd med de øvrige spørgsmål ovenfor så når vi har svaret 

på dem har vi nok også svaret på hvad vi skal gøre her – om noget. 
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ANBEFALING 

Vi snakker om vi har behov for at formulere nogle generelle retningslinier og hvis vi gør, udvælger en til at 

formulere nogle, som vi kan godkende enten på et senere møde eller over mail. 

DISKUSSION 

Forslag til politik: 

Arrangørerne kan vælge at åbne op for en eller flere butikker til et arrangement. Det er op til arrangørerne af 

de enkelte arrangementer at vurdere hvilke butikker der er velkomne. Tilsvarende for butikkers mulighed for 

at reklamere gennem TRoAs kanaler. 

I situationer hvor en arrangør har en økonomisk interesse i en aktivitet eller et arrangement (f.eks. fordi 

vedkommende er ansat i en butik der sælger relevante produkter) er det arrangørens ansvar at sikre, at 

vedkommende i sin rolle som arrangør altid træffer beslutninger der er i foreningens interesse. 

BESLUTNING 

Kåre opdaterer med politikken på vores hjemmeside og orienterer Mikkel. 

10. UFFE FLYTTER TIL GRØNLAND 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Uffe skriver: 

Som nogle af jer nok har fået at vide så rejser jeg fra Aalborg pr. 1. september til Grønland for 

at arbejde, og derfor stopper meget af min aktivitet naturligvis i TRoA. 

Mht. Magic, så er vi igang med at afvikle varelager, og næste større arrangement klare Mads 

Rasmussen (formentlig med hjælp fra Kasper). Hvad der sker derefter er endnu ikke afklaret, 

men jeg håber at vi kan finde nogle til køre noget af Magic videre, da vi ellers mister VPN 

status hos WotC, og den får vi nok ikke igen. 

I forhold til Østerskov, havde jeg en del planer om aktivitet på skolen og invitationer til at 

besøge TRoA. Det er noget jeg stadig tror kan være rigtig godt for TRoA (og Østerskov), så jeg 

håber at der evt. kan findes nogen der har lyst til at samle faklen op og fortsætte arbejdet. 

Så er der Forum19. Jeg kommer ikke til at være i Danmark under afviklingen, men er i dialog 

med Bifrost om at finde en eller flere personer der kan stå for afviklingen. Såfremt der er en 

eller flere fra TRoA der har lyst så er man meget velkommen til at kontakte mig. 

Ud fra det kommer der tre opgaveområder: 

1. Skal vi tage nogle særlige tiltag i forhold til Magic – eventuelt forhøre os i gruppen hvem der bliver 

ny hovedansvarlig og om de mener de har fod på det? 

2. Skal vi gøre noget i forhold til aktiviteter på Østerskov? 

3. I forhold til Forum skal vi vel have etableret kontakt til den ansvarlige under afviklingen så vi kan få 

koordineret hvad der skal koordineres? 

ANBEFALING 

At vi aftaler hvordan vi håndterer de tre områder. 
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DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Magic - aktiviteterne kører videre men det bliver meget roligt. Der skal findes en ny udvalgsformand. Vi søger 

efter en udvalgsformand - Uffe skriver et opslag 

Ifht. Østerskov vil vi gerne reklamere dernede. Vi vil gerne betale transport. Christian laver opslag. Brassøe 

skriver til udvalgene at de også gerne må gøre det. 

Jacob Schulze har overtaget det praktiske ansvar for Forum mens Uffe stadig samler program. Brassøe tager 

kontakt til Jacob ang. en TRoA tilstedeværelse og praktiske opgaver. 

11. RULLEGARDIN I 3’EREN 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Der er faldet et rullegardin ned i 3’eren. Vi har to muligheder; enten skal vi sætte det op eller også skal vi få 

renoveret 3’eren og skifte alle gardinerne ud med professionelle – det koster ca. 3.000 kroner. 

ANBEFALING 

Vi beslutter om vi vil det ene eller det andet. Hvis vi vil sætte det op skal vi vælge en der får det gjort – og 

gerne inden jubilæet. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Vi vil gerne skifte rullegardiner der. Kåre orienterer Bo. 

12. KOMMUNIKATION PÅ MAIL 
Ansvarlig: Christian. 

BESKRIVELSE 

Jeg er personligt fint tilfreds med den måde vi svarer folk, men jeg gør det også meget på min måde. Hvis der 

er feedback, eller forbedringen vil jeg gerne vende muligheden for det kort. Jeg vil også gerne fortsat have at 

de emails der tilgår specielle områder bliver svaret på at de relevante folk.  

Så eksempelvis er det dejligt at Kåre svarede personen der ville tilbyde os IT services i forbindelse med vores 

hjemmeside, og når der er emails med udlån af udstyr regner jeg med at Erik svarer, og når der er mangler i 

lokalerne forventer jeg at Morten svarer. Grunden til at jeg helst ikke vil svare på evt. lokale mangler er at jeg 

let kan komme til at love en masse på andres vegne, hvilket ikke er fair. 

Jeg synes vi skal sikre at vi alle føler kommunikation foregår på en god måde. 

ANBEFALING 

Vi skal besluttet hvordan vi vil håndtere de indkomne mails. 
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DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Hvis noget er henvendt tydeligt til et specifikt bestyrelsesmedlem så må man gerne svare. 

Generelle mails vil det være hensigtsmæssigt at lade Christian svare på, så det er entydigt hvem der svarer og 

vi får et ensartet udtryk udadtil. 

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 

 


