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16. Juni 2009

Tirsdag den 16/6 kl. 19.00
i Dragons lair Aalborg, Algade 63, 9000 Aalborg

Dagsorden:

1: Formalia
2: Svar på kortprinter
3: Status på lokaler
4: Regnskab/Administration
5: Sommerlejr Budget
6. Ungdomsskoler
7. Jubilæum
8. Xenoglosia
9. Sommerscenarie og Junior scenariet
10. Lagerproblem i klubben
11. Lagerproblemer til Live delen
12. Opfølgning af Krigslive
13. Lan i TRoA
Evt.

1: Formalia
- Afbud: Kåre, Nanna
- Tilstede: Uffe, Migal, Thorup, Bo, Victor, Morten B og Parbæk
- Ordstyrer: Uffe
- Referent: Parbæk

2: Svar på kortprinter
(Skal gøres inden bestyrelsesmødet møde vi kender jo svaret)
Er ikke svaret endnu. Uffe gør det hurtigst muligt efter mødet.

3: Status på lokaler
Herunder kommer ny status på malerweekenden og div. små indkøb. Ydermere kommer der info hvis
der er sket noget uventet siden sidst.
- Lampe på toilettet i stuen er repareret af Parbæk og Claus Kurtzmann.

Malet – men ikke færdigt – bliver gjort færdigt i næste weekend. Tonet ny farve til den mørkeblå til
træet/dørene. Der bliver nok også renset gulvtæppe i den kommende weekend.

Efter bestyrelses-forum-beslutning blev klubben lukket i ugen mellem malerweekenderne. Skrevet
opslag på forum.

Valget af farven er taget på baggrund af farven på gangen.

Næste projekt er at tage fat på Battle-lokalet. Det bliver dog først efter jubilæumsfesten.

4: Regnskab/Administration
Hvordan går det med kvartal regnskabet og generelt med det administrative.

Parbæk kar kigget på de ting som Bo ikke kunne komme videre med. Bo har koncentreret sig om at
opdatere medlemslisten, så den er klar til at der skal sendes opkrævninger ud for 2. Halvår.
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Der er udarbejdet en guide til sidste søndag så der kommer ensartethed på
medlemsregisteringen/betalingen ude til sidste søndag.

5: Sommerlejr Budget
Da Kåre stadig ikke er helt tilfreds synes jeg vi skal have det op igen. Jeg foreslår vi beder om et
bedre budget af dem som opfylder Kåres krav inden bestyrelsesmødet...

Dette punkt tages op på næste møde – helst hvor Kåre er med. Parbæk kommer med et oplæg til
generelle retningslinjer for budgetter til arrangementer inden næste møde.

6. Ungdomsskoler
Hvordan går det med det. Se udsendt materiale på mail. Aftale indgået med alle 3 hovedområder.

Der startes min. Tre hold op. Laver PR til Løv-marked i efteråret, Aalborg Øst dag (Outriders til begge
arrangementer). Promovere ungdomsskole-hold. Ungdomsskolerne arrangere selv lokaler undtagen
område nord der gerne vil have det i klubbens lokaler. Det er lønnet som ungdomsskolelære.
Ungdomsskolerne ansætter. Vi skal bare formidle jobmulighederne.
Deles evt. i to flyers (Aktiv sommer). Evt. en til skoleårets start med hovedvægt på
ungdomsskoleholdene.

Husk at tage højde for evt. skader/vilkår for ungdomsskolernes brug/lån af vores lokaler. Spørg
ungdomsskolerne ang. Standardlejekontrakt vedr eksterne lokaler.

7. Jubilæum
Hvordan går det med planlægningen - Bo kan fremlægge beslutningsreferat fra mødet

Der kommer et samlet referat fra planlægningsmøde hurtigst muligt.
Bo fortalte lidt om hvordan udvalget forventede at bruge de afsatte penge og de foreløbige planer
for afviklingen af Søndagens reception og Lørdagens fest (Spisning kl. ca. 18-20. Der er hyret
serveringspersonale til spisningen for at hjælpe afviklingen da der ventes mange til spisning).

Der planlægges indkøb af TRoA-wear til jubilæumet. Jubilæums-wear skal bestilles/betales på
forhånd.

Sommerscenariet tager samme fest som efterfest. Laver en lounge bar i lokale 2.
Husk at der skal bedes om at der skal laves en skilteplan til vores aflukning af Torvegade i
forbindelse med søndagsreceptionen.

8. Xenoglosia
Hvordan går det med bladet. Er udkommet - Kan afhentes i klubben. Ser fornuftigt ud.
Redaktionen står med et luksusproblem – de har allerede nok til næste blad og har været nød til at
skære artikler væk.

Budget for bladet:
Tages på næste møde. Kunne ikke få fat i det pga. manglende internet.

9. Sommerscenarie og Junior scenariet
Ny update og nye budgetter skulle gerne blive tilsendt før mødet.

Vergessen’s budget blev gennemgået og der blev forklaret hvor der var skåret i det. Der er ca. 100
tilmeldte og ca. 60 har betalt p.t. (Listen over betalte er ikke blevet opdateret inden mødet)

Schutzenburg blev diskuteret ang. budget og lysten til at gennemføre arrangementet i
arrangørgruppen. Der var uenighed i bestyrelsen om der kunne drages erfaringer og
arrangørgruppens gejst for gennemførelse. Hovedparten af bestyrelsen var enige om at
arrangementet skal gennemførelse og bestyrelsen bakke op omkring det. Det bliver et ”150” %
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scenarie med 1,5 gange NPC/Byroller i forhold til heltene.

10. Lagerproblem i klubben
Problemet: Vi mangler efterhånden plads til forskellige ting i klubben så som terræn, bord/bænke,
festudvalgsting, porcelæn m.m. Det skal gerne løses
Forslag til løsninger:
(1) Stuen bruges til nogen går i gang med og lave den om til værksted
(2) Der inddrages et eller flere lokaler på 1.sal til det, pt. er lokale 4 og 6 ledig og bliver ikke brugt.

Reelt forslag er lokale 6 – valg ud fra vinduesplacering og dørens åbning. Der er ca. 0,5 m2 forskel
på det og lokale 4. Der sættes anden lås på døren end hoveddørslås (Lager-nøgle).

Beslutning: Indtil der findes en bedre løsning inddrages lokale 6 som lager til andre ting end live-ting.
Uffe har nogle gamle reoler fra lokalerne i Kennedy-arkaden. Morten kigger på dem og melder på
forum.

11. Lagerproblemer til Live delen
Problem Vi har flere huse end vi har container plads efter dette års sommerscenarier.
Forslag til løsninger;
(1) Indkøb af ny container (priserne er 14-20 tusinde så vidt jeg ved)
(2) Leje af plads et sted (billig her og nu men dyr på langt sigt)
(3) Ryde op i hvad vi har i containerne, det vil nok fjerne noget men ikke nok

Bo har snakket med vores vognmand om billige containere. Han undersøger lige nærmere og melder
tilbage. Hvis vognmandens tilbud er under 10.000,- siger vi ja tak til tilbuddet. Vi nøjes med en
almindelig kraftig ruko-hængelås – altså uden den specielle (og dyre) låsebøjle.

12. Opfølgning af Krigslive
Foreslår vi inviter Aagaard hvis de har noget færdig til det.
Da der ikke er nogle problemer med arrangementet synes jeg det udskydes til de selv melder at de
er klar

Vi venter med punktet indtil Kåre er med på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen forventer at der kommer
en afrapportering på næste møde.

13. Lan i TRoA

Tilladelse til og holde et Lan i TRoA's navn og TRoA lokaler.

Ungdomsudvalget har spurgt Bo om at der kan afholdes LAN i TRoA.
Bestyrelsen så ikke noget problem i dette. Bo sender en mail ud til bestyrelsen når han har dato.

Bo vil forhøre sig om evt. pre-release på nye spil der passer med datoerne for LAN.

Bo er ved at overveje et større arrangement med flere deltagere (100+ ???). Når der er noget mere
konkret om dette vender han tilbage.

Evt:

Nyt om flaskesystemet (Der er sat poser i stativerne i stuen)
Karsten er lidt optaget af flytning til deres nye hus. Poserne er sat op og plastflaske posen er allerede
halvt fyld op.

Sommer-Con bliver højst sandsynligt ikke til noget i år.

Sidste Søndag og Uffes grill-arrangement. Dette skubbes til august. Ideen var at lave det som et
forældre-kontakt arrangement. Uffe snakker videre med Yvonne.
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Sidste søndag og klik-huse: Sidst Søndag ville gerne låne et eller flere til døgnscenariet, men de er
ikke færdig til det. Sidste Søndag har snakket med kommunen om opbevaringshus/toiletter.
Foreningen finder pengene til at bygge en neutral bjælkehytte på området (budget omkring 90.000
kr). Det må ikke være en saml-selv-hus fra Silvan. Der er meget kraftig fredning af området.

LR og 16 års valgret/valg-bus. Vi opfordre bestyrelsens medlemmer til at læse http://blog.rollespil.dk
Vi skal have fat i LR og have dem til at sende referater ud til medlemsforeninger (= os), så deres
medlemsforeninger er orienteret om hvad landsforeningen laver.

Uffe tager kontakt til Mikkel Rode for at høre nærmere om sagen og hvorfor vi ikke var orienteret på
forhånd. Dette skal ses bl.a. i det perspektiv at en evt. pressedækning kan fange os uforberedt og
derfor give et dårligt indtryk af os (og måske også LR)

http://blog.rollespil.dk/

