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INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 15. april kl. 18.45 

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

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Øvrige fremmødte: Kathrine Refsgaard, Uffe Jensen, Thomas Madsen, Rasmus Søgaard, Emil Madsen 

Halberg 

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 deadline endnu. 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 deadline endnu. Baagøe År 2019 

Baagøe skriver festdatoerne ind i TRoAs 

kalender. 

Done Baagøe  

Baagøe laver et budget for jubilæumsfesten. Done Baagøe April 

mødet 

Baagøe skal informere spilforsyningen om 

Gameday og sikre, det bliver organiseret. 

Det bliver nok i Maj. Baagøe  

Kåre opdaterer politikker omkring 

prøvemedlemsskab på opslagstavle 

Ikke gjort endnu. Kåre  

Kåre fjerner telefonnummer fra 

hjemmeside 

Done Kåre  

Kåre offentliggører rose-listen på 

hjemmesiden. 

Done Kåre April 

mødet 

Brassøe får sat de nye skabe op til tabletop 

– efter vi har fået battlemapholder på 

Afventer battlemapholder. Brassøe  
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

plads. 

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 har 

ikke fået et svar endnu. 

Brassøe  

Brassøe tager fat i de boligforeninger i 

Nørresundby, der gerne ville aktivere børn 

og unge. 

Morten Ubbesen tænker at bruge 

Aktiv Sommer som indgang, så 

vi kigger på det igen efter Aktiv 

Sommer. 

Brassøe  

Brassøe skal indhente status fra udvalg og 

føre dem ind under punktet 

”udvalgsstatus”. 

Done Brassøe  

Christian snakker med LOF omkring lån af 

mødelokaler, yoga sal og køkken.  

Vi har fået godkendelse til lån af 

mødelokaler. De har 3 lokaler i 

vores bygning der kan bruges. 

Yoga lokale kan ikke bruges 

Christian  

Christian snakker med kommunen omkring 

bruser på 2. sal 

Vi må gerne forsøge at bruge 

den. De har ikke nogle penge til 

at sætte den i stand. Den burde 

virke. 

Christian  

Bo får repareret telte og opgaven er 

undervejs men forventes afsluttet når vi får 

de sidste dele. 

Bo får nogen til at hente de sidste dele i 

Hobro og skriver nok en mail om de 

manglende træting. 

Der er stadig gang i det her 

punkt. 

Bo  

Bo indhenter tilbud på battlemapsholder. Kåre rykker stadig Bo. 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. 

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. 
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Opgave 

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

Vi vil gerne reklamere til studiestart på AAU. 

Arbejde med vision. 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

Intet. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

• Oplevelser på kontingentgennemgang 

• Medlem klager over manglende synlighed på kontingent? - smid skemaet ind på hjemmesiden? 

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

DEN MAGISKE SKOLE 

Ansvarlig: Christian 

Arrangementet er aflyst indtil videre. Vi bør tage det af listen indtil vi hører andet. 

FACEBOOK REKLAMER 

Ansvarlig: Morten Baagøe 

Vi kører pt. reklame for Døgnscenariet og for TRoA generelt. Vi kommer til at køre reklame for 

Jubilæumsfesten. 

30-ÅRS JUBILÆUM 

Ansvarlig: Baagøe 

Baagøe har fremsendt et budget. Budgettet er på lidt over 18.000 i underskud – hvilket er ca. 3.000 mere end 

oprindeligt budgetteret. 

Budgettet er godkendt. 

Arrangementsudvalget kontakter relevante personer hos kommunen for at få nogle af dem til at deltage. 

De vil også gerne lave en jubilæumstrøje med design. 

VIRTUAL TABLETOP 
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Ansvarlig: Kåre 

Vi er godt undervejs og har indkøbt stumperne. Vi er klar til at lave den første. 

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Martin 

Fokus ligger på Aktiv Sommer pt. 

SOMMERSCENARIE 2020 
Ansvarlig: Christian 

De er godt undervejs. De vil gerne komme forbi og snakke og præsentere yderligere om projektet næste gang. 

Christian inviterer dem til næste møde. 

FORUM 2019 

Ansvarlig: Christian 

Der kommer reklame ud omkring Fastaval. 

AKTIV SOMMER 
Ansvarlig: Martin 

Tilmelding er undervejs. De forskellige del-projekter kører som de skal. 

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 

Martin Brassøe for at ordne det stoppede toilet. Martin Brassøe. 

Martin Klemmesen rengjorde og opryddede hele køkkenet. Martin Klemmesen 

Thomas Madsen har sat nye Chromecasts op i kælderen. Thomas Madsen 

7. STATUS FRA UDVALG 
Ansvarlig: Udvalgsansvarlig 

UDVALG  

De forskellige udvalg rapporter at de arbejder stille og roligt videre uden de store udfordringer i øjeblikket.  

Af særligt interessante punkter er det genopståede TRoA News der har leveret sit første klubblad i et helt år, 

og med 2 yderligere medlemmer i udvalget forventer de at kunne fortsætte arbejdet langt ud i fremtiden, 

uden at brænde ud igen. 

Sidste Søndag havde spillegang med over 100 deltagere i marts og arbejder i øjeblikket med klargørelsen til 

at vi modtager monsterdragterne, herunder at ordne deres lager. 
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Sommerlejr er så småt i gang med at planlægge årets lejr og har på nuværende tidspunkt lejet hytten frem til 

og med 2020. Yderligere påtænker de at prøve at få leveret alle indkøb fra den lokale købmand fremfor kun 

madvarer, for at forsøge at minimere transport. 

IT udvalget, Vinterlejr og TRoA Markeds udvalget har ikke noget at rapportere. 

Café udvalg har endnu ikke planlagt dato for opgradering af caféen efter generalforsamlingen. 

Tabletop kører fortsat meget stærkt fremad og har de sidste 4-6 uger oplevet at være utroligt mange om 

torsdagen både til at spille men også male og hygge. Ligeledes opleves der en meget stor opbakning omkring 

alle vores forskellige projekter, hvad den det er film/male dage, turneringer, terræn-workshops eller noget 

fjerde.  

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

8. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Jeg har haft en længere snak med Lisbeth omkring opgaver og penge. Basalt set er området blevet skåret helt 

ind til benet pga de pålagte besparelser på 2% årligt fra regeringen. I forhold til den fysiske stand af skoler 

har vi ret gode lokaler, da der på flere skoler er punkterede og flækkede ruder som ikke bliver skiftet. Vi er 

blevet enige om fremover at have en årlig status og gennegå de ting der haster mest, hvorefter kommunen så 

vil se hvad der er tid, penge og ressourcer til. Men givetvis ikke særligt meget. 

Der er enighed om at kommunen ordner vores pissoir inden sommeren, når skøjtebanen er pakket sammen i 

midtbyen, da det er de samme medarbejdere der står for vores bygning. Det er blevet ordnet nu. 

Jeg har snakket med Jan fra LOF, og der var slet ingen tvivl fra deres side om at vi skulle hjælpe hinanden, så 

de vil gerne låne os lokaler til Forum. De tidligere problemer vi har haft er ikke længere et problem, og det 

virker som om at det har hjulpet at vi er kommet i Folkeoplysningsudvalget, hvor LOF også sidder, så det 

giver lidt mere respekt at sidde ved ’de store’s bord. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

9. BETALING AF OPGAVER KOMMUNEN BURDE GØRE 
Ansvarlig: Christine/Kåre 

BESKRIVELSE 

Diskussionen startede på mail ang. vores vindue, men jeg synes vi bør have en lidt mere formel diskussion 

om hvad vi bør betale, da jeg synes vi ofte tilbyder eller faktisk betaler for ting, som kommunen bør betale 

for. Jeg er klar over det også er i vores interesse og at tingene måske ikke bliver løst så, men en diskussion 

kunne være god. 

ANBEFALING 

Vi beslutter hvad vi vil gøre ifht. disse opgaver generelt. 

DISKUSSION 
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Debat om hvornår vi selv vil lægge penge på forbedringer kontra hvornår vi skal afvente kommunen. 

BESLUTNING 

Vi vil fremadrettet forholde os kritisk til hvornår vi selv vil lægge penge. 

Baagøe hører rent konkret hvad det koster at få udskiftet ruden. 

10. PRIVATKØB GENNEM TROA 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Vi har haft diskussionen flere gange og når altid frem til at man ikke må købe ting til medlemmer gennem 

TRoA. 

Mail fra Christine 

Jeg stødte ind i Uffe og Bo, som jeg havde en længerevarende diskussion om emnet med. 

De var ikke klar over bestyrelsens holdning til at privat køb ikke var tilladt og kom med en 

masse argumenter for at det skulle være tilladt for enkelte medlemmer. 

Jeg argumenterede for: 

-Administrationen af dette 

-TRoAs penge der var ude og hænge (hvis der ikke blev betalt først) 

-Vi er ikke sikre på salget, hvis køber springer fra. 

-Hvem afgører hvem der evt. har lov. 

-Konkurrenceforvridning 

Mener der var flere argumenter. 

De synes det er en lille bonus og det lød på dem som om at de synes det skulle være tilladt for 

arrangører og betroede - jeg slog igen et slag for, hvem afgør dette? 

Hvorom alting er, virkede de noget uenige og var noget undreende overfor hvorfor det 

pludseligt var blevet et problem. Jeg fortalte at jeg så vidt jeg vidste havde det været 

bestyrelsens holdning alt den tid jeg har siddet i bestyrelsen. De har aldrig hørt om det. 

Fra Christian: En relateret ting er spørgsmålet om hvem kan bestille fra Enigma.  

Fra Kåre: Vores nuværende politik blev vedtaget på mødet d. 21. juni 2017 og kan ses i referatet heri. Vi har 

nok ikke gjort en tilstrækkelig indsats for at informere de frivillige hvilket vi nok bør gøre. 

Mine argumenter imod at vi skal lave den slags indkøb er: 

• Vi ønsker ikke et være konkurrenceforvridende. Vores forening er ikke en indkøbsforening. Dette var 

også et af de oprindelige argumenter. 

• Det indebærer en vis risiko at stå for indkøb og salg af varer. En ting er garanti (som vi groft sagt 

sikkert ikke kan frasige os, selv hvis vi ville) noget andet er at sikre betalingen foregår. Dette er også 

et af de oprindelige argumenter. 
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• Det vil kræve noget administration at stå for. Det kræver en troværdig og stabil person (eller 

personer) der vil stå for det, for at det kan fungere. 

• Det blev foreslået, at det kunne være et gode som kun er tilgængeligt for udvalgte medlemmer (f.eks. 

de udvalgsaktive). Men at sætte den grænse synes jeg er meget svært. For det første er det en ret 

betragtelig gode at tilbyde og det vil gøre det nødvendigt at vi bliver ret stringente med tolkningen af 

hvem der har ret til det. Det betyder igen at vi skal sætte ret hårde regler op for hvem der er ”nok” 

aktive som frivillige, og det vil vi rigtig gerne undgå. Så jeg ser ikke rigtig vi har en mulighed for at 

gøre det. 

Slutteligt ville den gruppe det omfatter hurtigt blive ret stor og vi vil igen stå i en 

konkurrenceforvridende situation. 

ANBEFALING 

At vi beslutter om vi vil holde fast i vores beslutning og i så fald, sikre os at alle der laver indkøb for TRoA 

kender til denne regel. 

DISKUSSION 

Der er flere forskellige situationer pt. hvor der bliver købt nogle småting rundt omkring til folk privat, men 

ikke noget i større stil. 

Vi ønsker ikke, at TRoA skal lave en indkøbsordning. 

BESLUTNING 

Der laves ikke en indkøbsordning. De eksisterende regler omkring indkøb står ved magt, men bestyrelsen 

anerkender, at der er nogle gråzoner (f.eks. hvor nogen køber ting til TRoA over nettet og tager noget med til 

dem selv, for at spare porto) og derfor er det som udgangspunkt op til de enkelte frivillige at sikre man 

overholder reglerne. 

Kåre opdaterer reglerne på hjemmesiden. 

11. WARMACHINE OG LAN ARRANGEMENT I JULI 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Thomas har sendt en beskrivelse af de to events, og kommer for at svare på spørgsmål 

Warmachine/Hordes turneringen d. 6-7 juli er åben for alle, og planen er at invitere folk fra hele landet. 

Selve budgettet bliver der lige pt arbejdet på, det kommer lidt an på om vi kan få præmier fra Privateer 

Press som er firmaet bag spillet, eller andre forretninger. Men det kommer som minimum til at koste 100kr 

for alle udefra, oven i det kommer udgifter til grill om aftenen, frokost og morgenmad. Som bliver omkring 

250 for ikke medlemmer og 200 for medlemmer se vedlagte excel ark 

Jeg skal i denne forbindelse hører jer om det er en mulighed for at vi kan åbne noget af baren i denne 

sammenhæng, aka øl, lidt sprut (rom, vodka og tequila 🙂), jeg skal nok stå for at være i baren. 

Af lokaler vil jeg gerne bruge battle og lokale 1 og enten 6 eller 7. plus kælderen til overnatning. 

Jeg forventer vi bliver omkring 15 mennesker. 

Netparty'et d. 19-21 juli er tænkt som en aktivitet for vores medlemmer i sommerferien, med mulighed for 

at unge fra aktiv sommer kan deltage. Det skal foregå over 3 dage, fredag, lørdag og søndag. Det vil være 

mulighed for fælles bestilling af pizzaer den ene dag og fælles chili con carne eller pasta med sovs den 
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anden dag. Selve arrangementet kommer til at koste 100 kroner inklusiv mad for medlemmer og prisen for 

aktiv sommer deltagere diskuteres stadig i aktiv sommer. 

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få tilskud til at gå ud og købe netkabler så vi har til alle der kommer, det er 

altid et problem med at folk glemmer dem eller ikke ejer et. Derfor tænker jeg at købe klar lilla kabler så 

der er til alle og så der ikke kommer forvirring om hvilke der tilhører hvem. 

Jeg tænker at bruge battle som det primære lokale til alle, men med mulighed for at udvide til lokale 6 og 7, 

samt kælderen til overnatning. 

Indtil videre er det Erik og jeg der skal stå med ansvaret, men forsøger at hive flere ind i det. 

ANBEFALING 

Anbefaling til beslutning: At vi godkender de to arrangementer. 

DISKUSSION 

TRoA har pt. ikke en grill som warmachine-arrangementet har brug for. 

Til netparty-arrangementet skal der bruges 1.000-1.500 DKK til kabler. 

BESLUTNING 

Warmarchine / hordes turnering. 

LAN party godkendes med forbehold for at vi skal modtage et samlet budget. 

Baagøe snakker med Bo om at købe en ny grill. Der afsættes op til 5.000 kroner med det formål at købe en 

god gasgrill. 

12. MEGAGAME 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Jeg har inviteret Emil til at fortælle lidt om tankene omkring Megagame. Ønsket fra Emils side er at låne 

vores lokaler 5-7 timer en lørdag, og at invitere TRoAs medlemmer og andre til at deltage i et stort 

brætspil/rollespil/livescenarie. 

Vi har snakket om den 8. Juni som en mulig dato. Der er fest i lokalerne om aftenen pt. skal vi være 

opmærksomme på. 

ANBEFALING 

At vi bliver enige med Emil om hvordan vi kan få lavet det i TRoA regi. 

DISKUSSION 

Emil er åben overfor medlemskab. 

Placering af arrangementet kan eventuelt være på 2. salen for at let kunne sameksistere med festen. 

Det falder sammen med Døgnscenarie som helt sikkert også kan koste nogle spillere. 

BESLUTNING 
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Intet at beslutte – opgaven ligger herfra hos Emil og hans beslutning med hvad han vil videre, men det virker 

som om noget der godt kunne blive realiseret. 

13. NY CAFE-ALARM 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Bo har foreslået, at vi sætter en ny alarm op til at informere i kælderen / 1. sal da den vi har nu, ikke længere 

fungerer. Han har fundet en løsning til ca. 900 kroner per alarm. 

Vi skal vurdere om vi ønsker at få en ny cafe-alarm og i så tilfælde om det er den her model, vi ønsker. 

ANBEFALING 

At vi beslutter hvad vi vil gøre med cafe-alarm fremadrettet. 

DISKUSSION 

Dem der bruger kælderen blandt de fremmødte synes ikke der er et behov for en i kælderen. 

Der er også konsensus om, at behovet ikke er så stort på 1. salen. 

BESLUTNING 

Der er konsensus i bestyrelsen om at vi ikke skal have klokker. 

Kåre orienterer Bo. 

14. AFHENTNING AF PANTSÆKKE 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Bo har orienteret om, at den nuværende placering af pantsække gør, at vi ikke længere kan få hentet vores 

pantsække da deres chauffører ikke må gå tage mere end 5 trin. Vi har derfor brug for en alternativ placering. 

Han har været i dialog med Lisbeth og mulighederne er ret begrænsede. 

Den ene mulighed er, at få det placeret indenfor ved indgangen til det store lagerlokale på stueetagen som 

ikke tilhører LOF. Det forstyrrer ingen når det bliver hentet. Problemet er, at det kræver at alarmen bliver 

slået korrekt fra og til hver gang – og det skal vi så have instrueret ham der skal hente sækkene i. 

Den anden mulighed er at placere dem i køkkenet på stueetagen. Problemet her er, at de maksimalt må stå 

her i ”nogle få timer” (altså fra aftenen inden de skal hentes) og at det kan forstyrre undervisningen når det 

skal hentes, så LOF er ikke så begejstret for det. 

Ingen af de to modeller er særligt gode men vi er nødt til at debattere hvordan vi vil gribe det an. 

ANBEFALING 

At vi enten vælger en af de to modeller eller alternativt kommer med en anden løsningsmodel til hvordan vi 

kommer videre med problemstillingen. 

DISKUSSION 
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Der er kommet et nyt forslag i spil hvor vi måske får lov til at bruge toilettet på stueetagen hvor vi kan stille 

det et par dage i forvejen. Bo og Lisbeth er ved at koordinere de nærmere detaljer. 

BESLUTNING 

Vi afventer Bos og Lisbeths dialog. 

15. NYT HJEMMESIDEDESIGN 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Vi har fået et tilbud på et nyt design på hjemmesiden på 5.613,75 DKK. Prisen er god men der er en lang 

række tvivlsspørgsmål, for der er en række andre punkter vi skal være sikre på er i orden: 

• Vi ikke binder os for flere fremtidige udgifter (abonnement, at vi skal bruge et firma til opdatering / 

vedligehold, etc.) 

• At vi fortsat kan bruge siden som vi gør. 

• At vi fortsat kan vedligeholde siden som vi gør nu. 

• At al vores nuværende funktionalitet stadig er til stede. 

Når vi har fået afklaring på de spørgsmål kan vi forholde os til, om det giver mening. 

Når det er sagt er der ingen tvivl om, at vi godt kan bruge et nyt design på siden for den er ikke særlig køn. 

Men det er ikke så vigtigt, at vi skal gå på kompromis med funktionaliteten. 

ANBEFALING 

At vi forholder os til, om vi vil bruge de her penge forudsat at vi får et produkt, som opfylder vores krav. 

DISKUSSION 

Flere pointerer at de oplever, at få kommentarer på at det ser gammeldags ud. 

En del af ønskerne til en anderledes hjemmeside drejer sig ikke om design men om organisering af indholdet. 

BESLUTNING 

Vi arbejder videre med det og Kåre holder for øje hvad der egentlig ligger i projektet. Vi godkender ikke 

økonomien før vi ved lidt mere om hvad vi får ud af det. 

16. LÅN AF TROAS LOKALER TIL KARNEVAL 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Ole Bo har spurgt om de må låne/leje TRoAs lokaler et par timer om formiddagen på karnevalsdagen til 

deres karnevalsgruppe. 

Det er en semi-lukket gruppe og kun en mindre del af gruppen er medlemmer af TRoA. 

De vil gerne have adgang til lokalerne lørdag d. 25. maj klokken 08:00 til 10:30. De vil også fylde lidt på 

parkeringspladsen. De vil naturligvis rydde op og gøre rent efter sig. 
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Som reglerne er nu, vil det kræve at alle ikke-medlemmer betaler 50 kroner for at benytte lokalerne. Det er 

nok lidt i den dyre ende. 

ANBEFALING 

Vi skal beslutte, om vi vil tilbyde dem lempede vilkår og hvis vi vil, med hvilket hjemmel vi vil gøre det – altså 

hvordan den her situation er speciel der gør, at vi skal dispensere for de regler vi ellers er ret firkantede 

omkring. 

DISKUSSION 

En lang diskussion omkring hvilken type arrangement det her er. 

Grundlæggende set er der to muligheder: 

1) Alle ikke-medlemmer kan komme og betale 50 kroner per person. Det kan de frit gøre under de 

almindelige rammer. 

2) Vi kan give dem dispensation fordi vi mener arrangementet er af en natur der gør, at det giver 

mening at sætte andre regler eller retningslinier. 

BESLUTNING 

Der blev talt for at vi skulle dispensere fra de normale retningslinier, men der blev ikke fremført argumenter 

herfor, som der var enighed omkring. På den baggrund var der ikke grundlag for at dispensere fra de normale 

retningslinier. Det betyder at den mulighed de har er, at betale for alle ikke-medlemmer på samme måde som 

andre ikke-medlemmer der bruger foreningens lokaler. 

Christine skriver til Ole Bo. 

17. TILBUD TIL SKOLER 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Kathrine har foreslået, at vi bliver oprettet på playmaker-siden hvor vi kan få skoleklasser ud og se på vores 

faciliteter. Hun har snakket om, at hun gerne vil stå for det. 

Det virker naturligvis som ret oplagt så længe vi har nogen der vil lave rundvisningerne. 

ANBEFALING 

Det anbefales at vi godkender at vi sætter det i gang. 

DISKUSSION 

Kathrine foreslår at vi starter stille ud med 1-2 gange i efteråret. Arrangementerne foregår om eftermiddagen 

(indenfor almindelig skoletid) og skal bruge Battlelokalet. Hun vil gerne have ca. 100 kroner til snacks. 

Tanken er at sigte efter nogen der er lidt ældre (4. klasse og opefter eller deromkring). 

BESLUTNING 

Der er grønt lys. Kathrine tager den videre med Playmaker (Sanne) og hører hvordan vi får designet noget 

der er relevant. Nadia er kontaktperson. 

18. FAST LUKKET PUNKT 
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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. 

 


