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16. September 2008

Bestyrelsesmøde den 16.september 2008

 

Tilstede: Søren Parbæk, Uffe, Søren Peter, Søs, Morten Baagøe, Thomas Aagaard, Michael G.
Nielsen 
Afbud: Christian Højmose og Niels Christian

Dagsorden 
· Sammensætning af bestyrelsen 
· Aktivsommer 
· Sommerlejr 
· Kontingent kontrol 
· Gratis kontingent til x 
· Rengøring 
· Fremtidsmøde 
· Krigslive V – I kejserriget blev jeg født. 
· Ny udlejer 
· Fester

Sammensætning af bestyrelsen 
Søren Peter forlader bestyrelsen pga. manglende tid. 
Morten Baagøe overtager SPs plads og Søs bliver 1. suppleant. 
Christian Højmose har ikke været aktiv længe. Uffe tager en snak med ham.

Aktivsommer 
Yvonne: 
Det gik godt. Børnene havde haft en super fed oplevelse. Og medlemmerne støttede godt op omkring
det. Med 19 hjælpere torsdag og 16 fredag. 
Men der kom kun 12 børn. Vi mener at det skyldes at kommunen har droppet de sædvanlige foldere
for kun at lave en online version. 
Samtlige forældre har brokket sig over at det var meget svært at finde ud af hvordan man tilmeldte
sig. I klubben havde vi kun et bordrollespilshold. I forholde til 4 hold sidste år.

Hvis kommunen ikke sender en ordentlig folder ud næste år, bør TRoA nok gør noget for at reklamere
for aktiv sommer. 
En online tilmelding på www.troa.dk kunne være en god ide.

Sommerlejr 
Overskud 3-5000kr 
Parbæk kontakter arrangørgruppen for at få afsluttet regnskabet og for at få dem til at skrive lidt om
hvordan arrangementet gik.

Kontingent kontrol 
95-100 medlemmer har betalt. +ca. 30 medlemmer som betalte til Pleitdorf. 
Ca. 40-50 medlemmer mangler at betale. Dette er desværre normalt. 
Mandag den 22 september går vi i gang med daglig kontrol i lokalerne. 
GM’erne har ansvaret for at deres spillere har betalt.

http://www.troa.dk/
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Gratis kontingent til hvem? 
Hvis du er GM for et ungdomshold så får du et gratis kontingent. 
Når du har kørt holdet i 6 måneder, får du de næste 6 måneder gratis. 
Dette betyder at man kan være medlem gratis.

Sidste søndags udvalget og dem som står for aktivtirsdag kan også få. 
Vi beder Yvonne om en liste. Og vi tager emnet op på næste møde.

Rengøring 

Christian Højmose’s område. Men da han ikke er aktiv i klubben bliver dette et kollektivt ansvar. 
Søs tager ansvaret for at skrive påmindelser på tavlerne.

Morten og Yvonne laver en oversigt over hvor bordene skal stå i battlelokalet. 
Dette gør det lettere at sætte borde på plads.

I forbindelse med bestyrelsesmøderne vil vi i fremtiden tømme postkassen m.m. og kigger på evt.
klager over rengøring.

Fremtidsmøde 
Lørdag den 8. november. 
Se Uffes indlæg. 
TRoA giver drikkevare til folk, og noget mad.

Krigslive V 
Det er i orden at der arbejdes videre. 
Arrangørgruppen vender tilbage når der er en location og et opdateret budget.

Ny udlejer (igen igen) 
Nye folk vi skal snakke med. Hvilket betyder at vi igen skal starte forfra med vores klagesag. 
(rotter, mure der smuldre, udskiftning af lamper m.m)

Fester 
Færre fester. 4-5 om året. 
Der kunne kigges på at man lejer en hytte til formået. 
Dette diskuteres med festudvalget 
Rengøringen efter fester skal være bedre. Der tages en snak med festudvalget. 
Vi anbefaler at der genindføres et rengørings gebyrer på 20kr pr. deltager.

Fredagsbar fastholdes.

Salg af øl efter kl. 22 går fint. Der har ikke været nogle problemer.

Private fester er ikke tilladte i TRoA. Der er for mange problemer med at holde private fester.

Evt. 
Rødekors har bedt om hjælp til kulturnatten. 
Yvonne tager sig af det. 
Vi kontakter den nye overbo om igen at deles om rengøring af trapperne.


