
04/11/13 TRoA - The Realm of Adventurers - 12. Januar 2010

troa.dk/troadkver03/troa.dk/index_35db8e3f.php.html 1/2

12. Januar 2010

Tirsdag den 12/01 kl. 19.00 
i Lokale 1 i TRoA 

1: Formalia 
- Afbud: Nanna, Kåre
- Ordstyrer: Uffe 
- Referent: Morten Baagøe 

2: Opfølgning

v/ Ordstyrer 
Opfølgning på følgende ting: 
- Er der sket noget med lokale 2? 
Nej ikke siden sidste møde, men bo aftaler tidspunkt med de andre i dag.
- Er der bestilt /afleveret julekurver? 
Done
- Sprut bevilling hvor langt er vi?
Men de nuværende regler ansøger vi ikke om sprutbevilling, så vi holde privat fester (dette betyder
ikke det store i forhold til afholdelse af fester). 
- Hvad svarede udlejer? 
Udskudt da bo var sneet inde.
- Hvad svarede kommunen? 
Udskudt da bo var sneet inde.

- Er der set på rådhuset? 
Bo snakker med Tove ang. fremvisning af posthus.
- Nye borde? 
Er skaffet og der er plan for færdige i løbet af et par uger.

- Svar fra webudbyder? Kåre: 
Det kan ikke lade sig gøre påstår de. Så der er kun "the hard way" tilbage. 

3. Indkommen post

- DL magic arrangement:

TRoAs medlemmer får en rabat ved deltagelse.

- Superbowl:

godkendt afholdes sædvanen tro.

- 

4. Regnskab 

v/ Bo 
Vi kan forhåbentlig se et færdigt årsregnskab 
Alt virker efter planen og vi regner med at ramme budgettet. Bogført frem til 15/11
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5. Budget 

v/ Alle 
Forslag til budget lavet / godkendes, samt der sættes penge af til nye projekter næste bestyrelses år. 
Bestyrelsen har udarbejdet budget til GF
intern note 

6. Opbygning af vedtægtsændringer/ beslutning 

v/ Alle 
Vi har talt om en del vedtægts ændringer som vi skal have formuleret og gjort færdig. 
- Der SKAL ikke være fuld bestyrelse for at GF kan godkendes 
Uffe laver et udlæg.
- Det skal være muligt at sende indkaldelse ud med email.
Uffe og Parbæk arbejder på et forslag
-bestyrelsen vil lave udkast til ændring af bestyrelses periode(nu GF til GF, forslag 1/7 til 1/7)
Uffe lave udkast.
Beslutning
- Det skal være muligt at give halv kontingent til bestyrelsens enkelte personer, de der skal have det
udvælges af formanden og kasernen 
Bo laver udkast til et forslag stillet af bestyrelsen
-ændring af tidspunkt for salg af øl i foreningens lokaler
Bo laver et udkast.
-debat om individuelt medlemskab af Bifrost
Uffe laver udkast. 

7. Nye numre på dørene 

v/Kåre 

Vi bør få numre på dørene. Hvem sørger for det? 
Uffe undersøger nemmere til dørene.

. Evt

Opgaver
-Bo snakker med bank
-Bo får ordnet lyset i lokale 2
-Bo får aftalt tid med Tove ang. posthus
-Bo lave forslag til beslutning om fri kontingent til bestyrelsen
-Bo lave forslag til beslutning om salg af øl
-Uffe kigger på skilte til spil lokaler.
-Uffe laver forslag til vedtægts ændring ang. bestyrelse periode
-Uffe lave oplæg til debat om Bifrost
-Uffe og Parbæk lave forslag til vedtægts ændring ang. indkaldelse på e-mail


