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

 1 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Mandag d. 20. april kl. 18.45 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Christian, Daniel, Kia, Brassøe, Baagøe, Kathrine, Kåre 

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen 

Mødet afholdes digitalt grundet corona-virus. 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Christian 

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 

– tager dialog med Daniel 

Ikke gjort. Brassøe  

Brassøe sætter gang i at få lavet en 

battlemapholder efter Baagøes forslag. 

Afsluttet. Brassøe  

Brassøe organiserer noget omkring greeters 

i TRoA – konstituering efter mødet i 

januar. 

Udsat grundet Corona. Brassøe  

Brassøe finder folk til at give introduktion i 

uge 12, 13 og 14. Vi afventer svar fra 

kommunen. 

Aflyst grundet Corona. Brassøe  

Kathrine samler de interesserede i et 

eventudvalg til et møde – hun laver et 

oplæg til næste møde 

Vi venter til næste møde. Kathrine  

Kathrine og Daniel laver en plan for 

indretning af lokale 2 til spillelokale. 

Vi venter til næste møde. Kathrine  

Baagøe snakker med Bo omkring at sikre, 

at projektoren bruges korrekt og der er 

information om dens anvendelse. Bo mener 

det virker, så Baagøe undersøger nærmere. 

Den skal måske rengøres. Baagøe   

Baagøe opdaterer timemap’en således at 

lokale 2 bliver bookbart. Baagøe skriver 

tillige på facebook når det er gjort så 

medlemmerne er informeret. 

Udskudt grundet corona. Baagøe  April 
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Baagøe sørger for at sende kasser med ”Den 

magiske skole” indhold til Bifrost. 

Udskudt grundet corona. Baagøe  

Baagøe sørger for indkøb til værkstedet jf. 

beslutninger truffet på GF. 

Udskudt grundet corona. Baagøe  

Baagøe sørger for indkøb af nye barstole. Udskudt grundet corona. Baagøe  

Baagøe snakker med en håndværker 

omkring at få fjernet radiatoren på lageret 

på 1. sal. 

Udskudt grundet corona. Baagøe  

Baagøe får fjernet gamle stole fra lokale 2. Udskudt grundet corona. 

For at undgå at folk får det 

indtryk, at bestyrelsen bruger 

lokalerne frit under 

nedlukningen skriver Christian 

på facebook at vi benytter 

nedlukningen til at lave et par 

ting i lokalerne. 

Baagøe  

Baagøe får indkøbt 300 poser af de rette 

kugler til Airsoft. 

Kommer sidst i maj. Baagøe  

Baagøe skal lave et oplæg til hvad vi kan 

gøre med sikkerhed i værkstedet. 

Det er muligt at aflåse / 

begrænse adgang til værktøj med 

RFID chip. Det kan fås til en 

overkommelig pris. Det er noget 

dyrere hvis det skal kobles til 

vores eksisterende dør-løsnings 

styringssystem. Vi vil gerne have 

Morten Meyer med i 

beslutningen og nogle priser på 

de forskellige løsningsmodeller. 

Baagøe  

Daniel tager en dialog med Techcollege for 

at høre dem, om de kan hjælpe med at 

reparere vores møntslåningsredskaber. 

De kunne godt være 

interesserede, men de kigger nok 

først på det efter sommerferien 

af corona-årsager. 

Daniel tager fat i dem igen på 

den anden side af corona. 

Daniel  

Daniel tager kontakt til Christian Hof ang. 

at lave en ansøgning om nye ork masker. 

Daniel har delt nogle 

ansøgningskladder med 

Christian. 

Daniel  

Christian tager kontakt til Projekt 

Wonderland ang. donationen. 

Har skrevet til dem. Vi afventer 

information fra dem så vi kan 

overføre nogle penge. 

Christian  



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

 3 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Christian snakker med kommunen omkring 

skillevægge til 2. salen. 

Vi har en god dialog men vi skal 

nok for alvor tage den op igen 

efter corona. 

Vi kan måske ved en eventuel 

genåbning få gavn af 2. salen til 

at sprede os lidt ud. 

Christian  

Christian tager kontakt til Bifrost ang. 

dialogmøde og at vi ikke ønsker at lægge 

hus til betalt stand-up. 

Det er blevet irrelevant siden 

mødet ikke bliver afholdt på de 

tidspunkter det oprindeligt var 

planlagt. 

Christian  

Kia snakker med kioskudvalget med 

henblik på deres anskaffelser af inventar 

som blev bevilliget på GF. 

Kioskudvalget er ved at 

undersøge hvad de præcist gerne 

vil have. 

Kia  

Kia snakker med Bo om hvorvidt vi kan 

lave en opgørelse af alle der har været 

medlem i mindst 3 måneder på overskuelig 

vis af hensyn til aktivitetstilskud. 

Når Bo starter op igen så får han 

og Kia kigget på hvad vi kan gøre 

her. 

Kia  

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. 

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 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

Kia har fået adgang til banken og arbejder med at komme igennem mails i regnskab@troa.dk.  

Kåre mangler stadig at indlevere identifikation til Spar Nord. 

mailto:regnskab@troa.dk
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GENNEMGANG AF REGNSKAB 

Intet særligt at notere. 

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

REKRUTTERINGSINDSATS 

Ansvarlig: Martin 

Der er intet sket af corona-årsager. 

SOMMERSCENARIE 2020 
Ansvarlig: Kia 

Er udskudt til 2021. Det bliver d. 15. – 18. juli 2021. Spejdercentret har bekræftet og det samme har diverse 

sponsorer. Hjemmesiden bliver opdateret med det lige om lidt. Det betyder at den eneste spildte omkostning 

lige nu er flyers og plakater. 

WATCH THE SKIES 
Ansvarlig: Christian 

Det er udskudt af corona-årsager. Vi afventer en ny dato. 

VINTERLEJR 
Ansvarlig: Baagøe  

Der mangler noget intern afregning mellem vinterlejr, udvalgstur og festudvalg for at vi kan afslutte 

regnskab. 

UDVALGSTUR 

Ansvarlig: Baagøe  

Der mangler noget intern afregning mellem vinterlejr, udvalgstur og festudvalg for at vi kan afslutte 

regnskab. 

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 og Kathrine Refsgaard for at gå kiosken igennem og 

få gjort så vi kan få solgt ud af de ting, der var ved at blive gamle. 

Martin Brassøe og Kathrine 

Refsgaard 

Sebastian Larsen for at sætte en TRoA Discord server op til at holde 

kontakten medlemmerne imellem i disse Corona tider. 

Sebastian Larsen 
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Ros Modtager 

Tak til TRoAs medlemmer for at bakke op omkring foreningen i en 

svær tid og være forstående. 

Alle medlemmer 

7. STATUS FRA KOMMUNEN 
Ansvarlig: Kommunekontaktansvarlig 

BESKRIVELSE 

Intet nyt. 

8. HÅNDTERING AF CORONA 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Klubben er lukket pt. fordi vi har fået det påbudt. Men vi har kun i begrænset omfang taget stilling til 

problemstillingen som helhed. Et par spørgsmål som var relevante at drøfte er angivet herunder: 

• Er nogle af vores arrangementer berørt økonomisk? 

Herunder særligt, om der er noget der har betragtelig indflydelse på årets resultatet – altså skal vi 

forvente større eller mindre omkostninger eller indtægter? 

• Skal vi søge kompensation for nogle af vores aflyste arrangementer? 

• Er der nogen der har meldt sig ud på baggrund af dette? 

Forventer vi at få udmeldelser til juli hvis vi stadig er lukket? 

Skal vi gøre noget i forhold til reduceret kontingent for at undgå, at folk melder sig ud? 

• Hvordan har vores frivillige det? Holder vi fast i dem eller er der nogen der mister interessen? 

• Hvordan har vores medlemmer det – er der nogen der har særlige problemer på baggrund af 

nedlukningen? 

• Hvad skal vi gøre eller kunne gøre i forhold til genåbning? 

• Skal vi sætte noget retning for vores arrangører? 

ANBEFALING 

Vi forholder os til ovenstående punkter. 

DISKUSSION 

Hvis vi står et sted hvor vi har restriktioner der gør, at vi ikke kan åbne for nogle af vores aktiviteter, vil vi så 

give dem plads – eller lukket alt helt ned? 

Vi snakkede lidt omkring økonomien i foreningen som helhed. Det er muligt at et udvalg som eksempelvis 

Sidste Søndag måske ender med et dårligere resultat fordi de har brugt en del af deres props-budget men nu 

har færre spillegange til at ”tjene dem ind”. Festudvalget forventer også, at de får et dårligere resultat i år end 

forventet, fordi de får nogle øl mm. der udløber. Airsoft får måske et mindre overskud end forventet da der 

bliver færre spillegang og de laver et overskud på dem hver især. 

Diskussion om hvorvidt vi kan afholde arrangementer udenfor lokalerne førend vi kan åbne lokalerne.  



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

 6 

Som det er nu, er der ingen der har meldt sig ud. Det er måske junior-medlemmerne der særligt er i 

risikogruppen fordi Sidste Søndag ikke bliver afholdt. Vi risikerer at hvis lokalerne ikke er åbnet op 1. juli så 

er der en del af dem, for hvem pengene er lidt små, som melder sig ud. Der er ikke så meget vi kan gøre ved 

det pt. 

Omkostningerne er de samme under corona som før, så vi mener ikke der er økonomisk grundlag for at 

reducere kontingentet. Det vil være en god ide at reklamere lidt for hvad vi rent faktisk gør selvom lokalerne 

er lukkede og arrangementerne bliver aflyst.  

Vi diskuterer om vi kan gøre noget for de medlemmer, som lider socialt afsavn fordi klubben er lukket.  

BESLUTNING 

Kia tager fat i udvalgene med henblik på at diskutere deres økonomi – og kigger på at lave et samlet overblik 

over økonomien til næste møde i samarbejde med Bo. I samme omgang skriver Brassøe ud til udvalgene for 

at høre hvordan de har det. 

I forhold til afholdelse af arrangementer er vores holdning: 

• Så længe vi mener, vi kan afholde arrangementerne indenfor de retningslinier som 

sundhedsmyndighederne har udstukket, så vil vi ikke forbyde at afholde arrangementet. 

• Vi understreger overfor arrangører og medlemmer, at dem der er syge eller har symptomer, ikke må 

komme til vores arrangementer eller i vores lokaler. 

• Arrangører der ikke mener, de kan afholde et arrangement forsvarligt, må naturligvis vælge at aflyse 

deres arrangement, også selvom det har en økonomisk konsekvens for foreningen. 

Konsekvensen er, at vi er åbne overfor at åbne for nogle aktiviteter før andre, hvis de retningslinier 

sundhedsmyndighederne udstikker åbner derfor – med forbehold for at der kan komme nogle specifikke 

situationer vi ønsker at behandle. 

I forhold til kompensation så skriver Christian til Bifrost at vores umiddelbare vurdering er, at det her 

kommer til at koste os i omegnen af 10.000 kroner og måske nogle medlemmer. Så har Bifrost den oplysning 

til deres videre arbejde. 

Christian reklamerer for alle de fede ting vi gør i TRoA under corona eksempelvis Discord mm. I samme 

omgang skriver han en opfordring til at man tager fat i de af ens TRoA kammerater, som man normalvis har 

kontakt til.  

Kathrine organiserer en større rengøring af klubben inden vi åbner. 

I forhold til hvem der laver noget i lokalerne under nedlukningen så er det begrænset til aktiviteter lavet af 

bestyrelsen for at vedligeholde og forbedre lokalerne. 

Når der kommer mulighed for at åbne lokalerne så skal vi lave nogle retningslinier for hvordan klubben skal 

åbnes. 

9. ORKERNE KOMMER SOMMERSKOLE 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Vi vil gerne sende vores medlemmer til Orkerne Kommer Sommerskole da vi mener de får en del ud af det. 

Men spørgsmålet er – giver det mening at lave en anbefaling nu her hvor vi kan risikere, at arrangementet 

bliver aflyst? Eller skal vi netop opfordre til det for at få det afholdt?  
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ANBEFALING 

Vi beslutter om vi stadig vil lave en opfordring og ad hvilke kanaler. 

DISKUSSION 

Vi vil gerne stadig støtte op omkring det, men vi afventer en tilmelding kommer online. 

BESLUTNING 

Afventer tilmelding kommer online. 

10. KRO SCENARIE 
Ansvarlig: Kathrine 

BESKRIVELSE 

Kathrine vil gerne lave et lille kro-scenarie på en dags varighed. Det skal afvikles når der er forventning om, 

at sundhedsmyndighedernes retningslinier tillader det – og hurtigst muligt efter det. 

ANBEFALING 

Vi godkender arrangementet. 

DISKUSSION 

Et par korte opklarende spørgsmål. 

BESLUTNING 

OK fra bestyrelsen. 

11. 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 

 


