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INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 10. August kl. 18.45 

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Øvrige fremmødte: Søren Parbæk, Steffen Kanstrup, Christian Hof, Peter Ganshorn Bliss 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Brassøe 

Referent: Kåre 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Brassøe skriver til udvalgene at vi gerne 

vil have dem til at lave aktiviteter på 

Østerskov – tager dialog med Daniel 

Ikke gjort. Østerskov er lige 

åbnet. 

Der er en ny status på næste 

møde. 

Brassøe  

Brassøe organiserer noget omkring 

greeters i TRoA – konstituering efter 

mødet i januar. 

Der er greeters men endnu 

ikke noget formaliseret. 

Denne opgave lukkes og i 

stedet sættes fokus på at få 

informeret nye potentielle 

medlemmer om muligheden. 

Det sættes på som en nye 

opgave. 

Brassøe Efter corona 

Brassøe henter ting i vinterlejr hytten. Done. Brassøe  

Kåre laver oplæg til corona-åbning og får 

det delt. 

Done Kåre Hurtigst muligt 

Kathrine og Daniel laver en plan for 

indretning af lokale 2 til spillelokale. 

Det behandles i et separat 

punkt.  

Kathrine August 

bestyrelsesmøde 

Kathrine sørger for, at der organiseres 

rengøring og rengøringskontrol i 

lokalerne. 

Done Kathrine Inden corona-

genåbning 

Kathrine laver en rengøringsstation på 1. 

sal. 

Done Kathrine Inden corona-

genåbning 

Baagøe snakker med Bo omkring at 

sikre, at projektoren bruges korrekt og 

Ikke gjort. Baagøe   
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der er information om dens anvendelse. 

Bo mener det virker, så Baagøe 

undersøger nærmere – den skal måske 

rengøres. 

Baagøe opdaterer timemap’en således at 

lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver 

tillige på facebook når det er gjort så 

medlemmerne er informeret. 

Udsættes så længe vi kører med vores 

nuværende lokalebookingsmodel. 

Afventer som beskrevet. Baagøe   

Baagøe sørger for at sende kasser med 

”Den magiske skole” indhold til Bifrost. 

Ikke gjort. Baagøe Denne uge 

Baagøe sørger for indkøb til værkstedet 

jf. beslutninger truffet på GF. 

Undervejs. 

Baagøe vil komme med et 

forslag til at købe bedre 

sikkerhedsudstyr. 

Baagøe  

Baagøe sørger for indkøb af nye barstole. Ikke gjort. Baagøe Til September 

mødet 

Baagøe snakker med en håndværker 

omkring at få fjernet radiatoren på 

lageret på 1. sal. 

Ikke gjort. Baagøe Til September 

mødet 

Baagøe får fjernet gamle stole fra lokale 

2. 

Ikke gjort. Baagøe Til September 

mødet 

Baagøe får indkøbt 300 poser af de rette 

kugler til Airsoft. 

Vi mangler nu blot en faktura. 

Faktura er betalt. Punktet 

lukkes. 

Baagøe  

Baagøe skal lave et oplæg til hvad vi kan 

gøre med sikkerhed i værkstedet. 

Baagøe tager fat i Morten Meyer og 

kommer med et oplæg til hvordan vi kan 

gribe det an. Der kommer et oplæg til 

August mødet. 

Makerspace Hal 9K har en 

løsning med chips som han 

gerne vil kigge på inden han 

kommer med et oplæg. 

Baagøe  

Baagøe blokerer indgangen til køkkenet. Done Baagøe Inden corona-

genåbning 

Baagøe sørger for at 

bordrollespilslokalerne er sat korrekt op 

ifht. retningslinierne. 

Done Baagøe Inden corona-

genåbning 

Christian prikker til Emil ang. hvornår 

de skal sætte Watch the Skies op igen. 

Kommer i separate punkt. 

Afsluttet. 

Christian August 
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Daniel tager en dialog med Techcollege 

for at høre dem, om de kan hjælpe med 

at reparere vores 

møntslåningsredskaber. 

Techcollege vil gerne ind i 

September inden de vil kigge 

på. 

Daniel  

Kia snakker med Bo om hvorvidt vi kan 

lave en opgørelse af alle der har været 

medlem i mindst 3 måneder på 

overskuelig vis af hensyn til 

aktivitetstilskud. 

Afventer stadig 

halvårsregnskab. 

Kia  

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. 

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

attraktivt, at være medlem. 

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

Christian Hoff Mortensen vil gerne melde sig til at tage til Bifrost GF 2020 og vil 

gerne stille bil til rådighed. Det skal vi huske når vi kommer til planlægning af 

deltagelsen.  

 

Kommentar til vores borde-bænke sæt; de er ved at være ret slidte. 

Daniel vil gerne søge om midler til nye borde-bænke sæt og Steffen sender ham et bud på hvad vi vil bruge. 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

Intet der ikke er selvstændige punkter. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

Jonatan – som også stillede op til kasserer – har spurgt om han må være assistent hvilket Kia naturligvis har 

sagt OK for. 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

Halvårsregnskab er undervejs og skulle gerne komme på plads på torsdag. 

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

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Martin 

Vi har haft Aktiv Sommer med cirka dobbelt så mange deltagere som sidste år til klubben. 

Til Sidste Søndag rodede kommunen rundt i datoerne og teksten så det tog lidt tid inden vi fik det korrigeret. 

SOMMERSCENARIE 2021 
Ansvarlig: Kia / Daniel 

Første fysiske møde i noget tid i går. 

De har fået noget skum til at bygge kulisser af og er ellers i gang med at planlægge praktiske og PR-tiltag. 

WATCH THE SKIES 
Ansvarlig: Christian 

Emil vil undersøge en ny dato for scenariet, planen er Oktober eller November 

VINTERLEJR 
Ansvarlig: Baagøe  

Vinterlejr / udvalgsturs regnskab er afsluttet. 

Christian og Baagøe er trådt ind i vinterlejr / udvalgstur arrangementet. 

Punktet lukkes. 

UDVALGSTUR 

Ansvarlig: Baagøe  

Se ovenfor. Punktet lukkes. 

KRO-SCENARIE 

Ansvarlig: Kathrine 

Aflyst. Punktet lukkes. 

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 
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Kathrine Refsgaard, Christian Hoff, Erik Støvring Preussler og 

Martin Brassøe for at arrangere Åbent hus ifbm. Aktiv Sommer. 

Kathrine Refsgaard, Christian 

Hoff, Erik Støvring Preussler og 

Martin Brassøe 

Gorm Jørgensen, Axel Aaes, Jonathan Christensen, Jonathan 

Bremer, Frederik Nørgaard Pedersen, Christian Hoff Mortensen, 

Jonathan Jeppesen, Anders Westerkam, Kasper Petersen, Erik 

Støvring Preussler, Morten Meyer Rasmussen, Jesper Rahbek 

Andersen, Frederik Strøyer, Chris Sigvardsen Nielsen, Charlotte 

Thorsted, Mads Winter Johansen, Martin Michael Brassøe, Andreas 

Willander, Charlotte Muhlig Andersen og Steffen Kanstrup for at 

arrangere Aktiv Sommer arrangement for Sidste Søndag. 

Gorm Jørgensen, Axel Aaes, 

Jonathan Christensen, Jonathan 

Bremer, Frederik Nørgaard 

Pedersen, Christian Hoff 

Mortensen, Jonathan Jeppesen, 

Anders Westerkam, Kasper 

Petersen, Erik Støvring 

Preussler, Morten Meyer 

Rasmussen, Jesper Rahbek 

Andersen, Frederik Strøyer, 

Chris Sigvardsen Nielsen, 

Charlotte Thorsted, Mads 

Winter Johansen, Martin 

Michael Brassøe, Andreas 

Willander, Charlotte Muhlig 

Andersen og Steffen Kanstrup 

Christian Hof for at arrangerer SS workshops. Christian Hof 

Kathrine Refsgaard Nielsen og Christian Hof for at lave fælles TRoA 

tur til Fårup Sommerland. 

Kathrine Refsgaard Nielsen og 

Christian Hof 

Rasmus Søgaard for at tage hovedansvaret på at organisere Aktiv 

Sommer. 

Rasmus Søgaard 

7. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Tango Aalborg har ønsket at booke 2. salen til en længere række arrangementer. Jeg sagde det ikke passede 

godt, men de får 2. salen et par timer d. 15 August, så der skal vi have stillet borde ind til siden, så de kan 

komme til. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

8. ÆNDRING AF LOKALE 2 
Ansvarlig: Kathrine 

BESKRIVELSE 

FORSLAG 1 

 Maling 3000 kr 

FORSLAG 2 
Forslag 1 samt: 
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 Vask 1500 

 Hane 500 

 Bordplade 800 

 Aluplader 900 

FORSLAG 3 
Forslag 2 samt: 

 Vaske/tørre maskine 5000 

 Væg (tal kommer)  

ANBEFALING 

At vi vælger en af modellerne. 

DISKUSSION 

Diskussion af de forskellige oplæg og økonomi. Vi vil ikke træffe en beslutning før regnskab for 1. halvår er 

afsluttet. 

BESLUTNING 

Vi skal have dialog med kommunen om hvorvidt vi må lave en ændring i lokalerne. 

Kathrine og Daniel vender tilbage med et revideret oplæg herunder et oplæg til en større omlægning som 

beror på tilladelse fra kommunen. 

9. MEDLEMSKONTROL 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi har tidligere haft medlemskontrol efter der skulle betale kontingent, for at sikre at alle har betalt, og at vi 

har opdaterede medlemslister, hvis folk har flyttet. 

Jeg tænker vi gennemgår proceduren, for dem der er nye i bestyrelsen, og snakker om hvornår vi synes vil 

være et godt tidspunkt at få den gennemført. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Vi finder en dato, og fordeler dage og opgaver. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Vi kontrollerer i uge 35 og uge 38. 

UGE 35 

 Mandag d. 24. August: Baagøe 
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 Tirsdag d. 25. August: Kathrine 

 Onsdag d. 26. August: Christian 

 Torsdag d. 27. August: Daniel 

 Fredag d. 28. August: Brassøe 

 Lørdag d. 29. August: Kåre 

 Søndag d. 30. August: Kathrine 

UGE 38 

 Mandag d. 14. September: Baagøe 

 Tirsdag d. 15. September: Kathrine 

 Onsdag d. 16. September: Christian 

 Torsdag d. 17. September: Daniel 

 Fredag d. 18. September: Brassøe 

 Lørdag d. 19. September: Kia 

 Søndag d. 20. September: Kåre 

Kåre laver opsamling og information til alle bestyrelsesmedlemmerne. Kia sørger for, at vi er klar til selve 

kontrollen. 

10. LEJE AF MONSTERDRAGTER 
Ansvarlig: Kathrine 

BESKRIVELSE 

Som vi alle har kunne se på mail er der efterspørgsel på leje af vores monsterdragter. Indtil videre er det kun 

eventyrridderne og som aftalt har de lånt gratis i denne omgang. Men jeg tænker emnet let kan blive relevant 

igen foreslår vi allerede nu får diskuteret om de skal lejes ud, hvad prisen skal være og hvad der skal være 

indbefattet i lejen, så vi ved det næste gang nogen henvender sig.  

ANBEFALING 

Jeg har inviteret Steffen til at kigge ind så vi kan høre Sidste Søndags tanker om leje og hvad der skal være en 

del af krav for eventuel leje.  

DISKUSSION 

Diskussion af hvordan vi prissætter leje af dragten. 

BESLUTNING 

Vi vil leje en monsterdragt ud for 500 kroner for en weekend plus/minus. Længere perioder skal prissættes 

individuelt. 

Skavendragter vil vi leje ud til 300 kroner for en weekend plus/minus. 

Kåre opdaterer lejeformularen. 

11. 2. SALEN 
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Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi skal diskutere hvordan det fungerer med 2. salen. Skal vi fortsætte om Torsdagen, og hvad med 

arrangementer andre dage. Hvad med 2 spillere der gerne vil spille tabletop, er det nok til at leje 2. salen? 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: Vi fortsætter med at booke det Tirsdag og Torsdag, og finder en løsning for færre 

folk, så de kan spille uden at booke hele 2. salen. 

DISKUSSION 

Der er tilfredshed med lokalet ovenpå. 

BESLUTNING 

Det kunne være interessant at se på at overtage lokalet på 2. sal sigt, hvis vi får muligheden. Kia kigger på 

økonomien i det. 

12. NYT CAFEUDVALG? 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Der er en ny gruppe, der har lyst til at prøve at drive Cafe. Vi har således to grupper der gerne vil drive Cafe 

og det skal besluttes hvad vi vil fremover.  

ANBEFALING 

At vi beslutter hvem der skal drive cafe fremover. 

DISKUSSION 

Der er repræsentanter fra både det eksisterende udvalg (Søren Parbæk) og dem, der gerne vil være et nyt 

udvalg (Kathrine Refsgaard, Christian Hof, Peter Bliss). De to grupper fremlægger deres oplæg. 

Bestyrelsen har en lukket diskussion om hvordan vi skal håndtere en sådan beslutning generelt og herefter 

dette specifikke oplæg. 

BESLUTNING 

Bestyrelsen har besluttet at lade det nye udvalg overtage tjansen. 

Baggrunden for beslutningen er, at vi over de sidste år synes der har været nogle forbedringsmuligheder i 

driften af kiosken. Herunder særligt mængden af varer der er blevet for gamle og muligheden for at få bedre 

indkøbspriser. Det nye udvalg vil gerne arbejde med nogle af de ting og lægger op til at de har lyst til at lægge 

kræfter i det, hvor det eksisterende udvalg gerne vil fortsætte som hidtil. 

Affødt af dette har vi også på et mere generelt plan diskuteret hvad vores muligheder er for at give feedback 

til et udvalg når vi synes der er forbedringsmuligheder. Man kan jo som udvalg være frustreret over, at 

sådanne forbedringsmuligheder først for alvor kommer op, når en anden gruppe lægger op til at overtage 

udvalget. 
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Konklusionen på denne diskussion er, at selvom vi som bestyrelse gerne vil give den slags feedback, så er det 

rigtig svært at gøre uden at demotivere de frivillige. Alle udvalg har forskellige muligheder for at forbedre det 

de gør, men hvis man regulært bliver mindet om det fra bestyrelsen kan det let komme til at føle rigtig træls. 

Bestyrelsens konklusion er, at det faktisk ikke rigtig er muligt at give den slags feedback uden de frivillige 

decideret har bedt om det, og derfor kommer den slags overvejelser for alvor først frem, når der eksempelvis 

er nogle andre, der ønsker at prøve kræfter med udvalget.  

Parbæk tilføjet, at hvis det nye udvalg bliver træt af tjansen, så vil de gamle gerne tage bolden igen og de vil i 

øvrigt også gerne assistere i overdragelsesperioden. 

Kåre opdaterer de forskellige områder hvor der skal opdateres ifht. det nye udvalg. 

13. NYE MØNTSTEMPLER 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Morten Lahrmann har fundet en anden leverandør til møntstempler. De har hjemmeside her: 

https://www.fabri-armorum.com/en/c/historical-coinage/ 

Så hvis vi vil investere penge i at få dem lavet – og tid i at slå mønter – så kan vi udbygge vores møntsamling. 

Det vi skal have lavet – hvis det i størrelse skal minde lidt om det vi har – kræver sikkert noget der falder lidt 

udenfor kategorierne på hjemmesiden men vores 3 slags mønter er alle sammen lige omkring 20 mm i 

diameter så hvis vi antager at et stempel til 20 mm. koster det samme som et stempel til 30 mm så vil vi have 

følgende omkostninger: 

 3 sæt stempler: 480 Euro 

 2000 styk 20 mm copper blank coin: 1.100 Euro 

 1000 styk 20 mm tinned blank coin:  1.300 Euro 

 500 styk 20 mm brass blank coin: 525 Euro 

Total pris: 3.405 Euro eller ca. 25.500 DKK plus porto.  

Vi har tidligere besluttet at vi ville se på at søge DUFs lokalforeningspulje. Alternativt Aalborg kommune – 

eller måske gennem  

ANBEFALING 

At vi beslutter om vi vil gå videre med det dvs. først skal nogen kontakte leverandøren og få mere præcise 

priser ud fra størrelser og cirka ønsker om design og så skal vi kigge på finansiering. 

DISKUSSION 

Midsommer vil rigtig gerne have nye mønter. 

BESLUTNING 

Daniel søger midler og så ser vi om vi får dem. 

14. FAST LUKKET PUNKT 
Ansvarlig: Ordstyrer 

https://www.fabri-armorum.com/en/c/historical-coinage/
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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 

 


