
The Realm of Adventurers 
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk 

 1 

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 20. januar kl. 18.45 

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

Øvrige fremmødte: Kathrine Refsgaard, Niels Christian Trude Christensen, Jonathan Bremer 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Nadia 

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. 

Intet gjort siden sidst. Brassøe  

Brassøe sætter gang i at få lavet en 

battlemapholder efter Baagøes forslag. 

Baagøe er kommet til skade så 

han kan ikke gøre noget. 

Brassøe  

Brassøe sørger for information om 

rabatordningen. Der er ved at blive lavet 

en folder. 

Intet gjort siden sidst. Brassøe  

Brassøe organiserer noget omkring 

greeters i TRoA – afventer at der er flere 

end 3 der melder sig. 

Der er 4 der har meldt sig. 

Brassøe konstituerer 

greeterne efter mødet.  

Brassøe  

Brassøe finder folk til at give 

introduktion i uge 5 / 6 og 12, 13 og 14. 

Uge 5/6 er aflyst men uge 12, 

13 og 14 bliver til noget. 

Brassøe  

Christian og Brassøe gør sig nogle tanker 

omkring det faglige oplæg på 

udvalgsturen. 

Christian har lavet noget. Brassøe  

Kåre informerer om nye retningslinier 

omkring hvordan udvalg må bruge 

penge ifht. deres aktivitetsområder. 

Done. Kåre  

Kåre spørger bifrost om dirigent Done. Kåre  

Kåre laver indkaldelse til GF. Done. Kåre  

Erik samler de interesserede i et 

eventudvalg til et møde. 

Der er ikke gjort noget endnu. Erik GF2020 
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Christine undersøger hvorfor det ser ud 

som om vi taber penge på at sælge Magic 

kort. 

Afventer at Bo undersøger det Christine Bestyrelsesmøde 

i januar 

Baagøe snakker med Bo omkring at 

sikre, at projektoren bruges korrekt og 

der er information om dens anvendelse. 

Baagøe har snakket kort med 

Bo om det. 

Baagøe  

Baagøe indkalder til og planlægger 

udvalgstur. 

Er godt undervejs. Baagøe  

Baagøe køber nye batterier til vores 

powertools for 1500 DKK. 

Det blev ikke gjort. 

Vi bør lægge det i budgettet i 

2020. 

Baagøe  

Christian bestiller plasticcontainer 

gennem kommunen. 

Kommer senere. Christian  

Christian og Brassøe gør sig nogle tanker 

omkring det faglige oplæg på 

udvalgsturen. 

Se ovenfor. Christian  

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. 

Kathrine vil gerne tage en ekspedition ned til møntmanden. 

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

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

Intet at notere. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 
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Regnskabet bliver færdiggjort på vinterlejr. 

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

FACEBOOK REKLAMER 

Ansvarlig: Morten Baagøe 

Intet nyt at notere. 

Vi ophører med at følge op på det som projekt. 

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Martin 

Intet nyt at notere. 

SOMMERSCENARIE 2020 
Ansvarlig: Christian 

De har fået en del tilmeldinger sidst i december. Christian indhenter en status over mail. 

PLAYMAKER / SKOLEBESØG 
Ansvarlig: Nadia 

Kathrine har ikke held med at få fat i kontaktpersonen hos kommunen. Vi lukker punktet. 

WATCH THE SKIES 
Ansvarlig: Christian 

Tilmelding er åbnet for nylig. Der var lidt uklarhed omkring overskud fra sidste event, som er løst, og der er 

givet lov til at der kan sælges sandwich under spillet, så længe det er klart at det ikke er TRoA der sælger 

dem. 

VINTERLEJR 
Ansvarlig: Baagøe 

De har udsolgt og budgettet ser ud til at det kommer ud til at give et lille overskud. 

UDVALGSTUR 

Ansvarlig: Baagøe 

Vi er 19 tilmeldte. Der er mange af de sædvanlige deltagere der af forskellige årsager ikke kommer i år. 

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.  
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Ros Modtager 

Kathrine Refsgaard, Ane Andersen, Christian Hof, Peter Bliss 

Ganshorn og Martin Brassøe for at gennemgå alle varerne i cafeen i 

forhold til udløbsdatoer. 

Kathrine Refsgaard, Ane 

Andersen, Christian Hof, Peter 

Bliss Ganshorn og Martin 

Brassøe 

Christian Hof og Charlotte Muhlig Andersen for at hjælpe til ved 

Champions of TRoA. 

Christian Hof og Charlotte 

Muhlig Andersen 

Martin Wichmann for at anskaffe salt og få saltet udenfor. Martin Wichmann 

7. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Jeg har forsøgt at bestille affaldscontainer, og den gode nyhed er at vi kan få dem opstillet nede ved vores 

indgangsdør. Samtidig kan vi også få en glascontainer, hvilket vi har efterlyst. Den dårlige nyhed er at vi ikke 

må bestille det, men skal have nogle andre til at bestille det for os. 

NOTER, BESLUTNINGER OG OPGAVER 

Intet at notere. 

8. LOKALEMANGEL 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Der er flere dage, hvor vi er fuldt bookede på lokaler. Jeg har ikke nogle hurtige løsninger, men det kan være 

vi kan overveje løsninger på den lidt længere sigt. 

Tirsdag, onsdag og torsdag er fuldt belagt. 

ANBEFALING 

Vi kan tage kontakt til kommunen og høre om det er muligt at få flere lokaler i bygningen. 

DISKUSSION 

Forskellige forslag kom på bordet: 

• Vi skal lave en ringerunde til de forskellige hold og sikre, at de stadig er aktive. 

• Vi kan tage kontakt til kommunen og høre om det er muligt at få flere lokaler i bygningen. 

• Vi kan gøre 2’eren book-bar og vi kan gøre 1’eren primært til et bordrollespilslokale. 

• Eventuelt kan vi også se på at leje lokaler af LOF? 

BESLUTNING 

Brassøe laver en ringerunde til holdene for at se om de stadig alle er aktive. 

Christian tager fat i kommunen for at høre hvilke muligheder der er for at få andre spillokaler i bygningen. 
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Vi skal sætte en seddel op ved lokale 1 der viser, at møder har præference. 

Baagøe opdaterer timemap’en med et bookbart lokale 2. Baagøe skriver på facebook mm. når det er klart. 

9. GENERALFORSAMLING 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Gennemgang af indkaldelsen som den ser ud nu og vurdering af, om der skal yderligere punkter på. 

Gennemgang af budgetforslag. 

ANBEFALING 

Vi får færdiggjort indkaldelsen så godt som vi kan. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Intet at notere. 

10. FAST LUKKET PUNKT 
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. 

ANBEFALING 

Der vil ikke være en anbefaling på dette punkt 


