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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Onsdag d. 21. juni kl. 18.30 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Morten Baagøe, Søren Thorup, Astrid Budolfsen, Kåre 

Kjær, Karsten Rasmussen, Erik Preussler, Nadia Schyberg Holland, Christian Nørgaard, Søren Parbæk, 

Mikkel Morild, Christine M. Christensen 

Afbud fra bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter: Ingen 

Øvrige fremmødte: Jakob Kannegaard, Thomas Aagaard 

1. FORMALIA 
Ordstyrer: Nadia 

Referent: Kåre 

2. OPGAVELISTEN 
Fast punkt. Ansvarlig: Ordstyrer 

Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Baagøe laver en plan for medlemsskabe inkl. 

budget og design så bestyrelsen kan tage 

stilling til næste skridt. 

Ikke gjort. Baagøe 01.06.17 

Baagøe laver en plan for hvilke faciliteter der 

skal være i værkstedet og hvordan folk får 

adgang til dem. 

Ikke gjort. Baagøe 01.06.17 

Baagøe tager kontakt til kasserer og sekretær 

ang. hvordan betaling for Paypal kan foregå 

og kommer derefter med et oplæg til en PR-

strategi for de første 2 måneder. 

Baagøe tager dialogen med 

Christine, da der er udfordringer 

med hvordan vi kan styre 

økonomien i det. 

Baagøe 21.06.17 

Kåre sørger for, at det nyindkøbte software 

bliver installeret på TRoAs computere. 

Ikke gjort. Kåre 21.06.17 

Kåre skal renskriver og distribuerer 

vejledning til at slå alarmer fra. Den skal 

rundsendes til udvalgene og gøres 

tilgængelig for samme. 

Ikke gjort. Kåre 21.06.17 

Kåre orienterer sekretæren om beslutning 

ang. ændring i gebyrer. 

Done. Kåre 21.06.17 

Kåre orienterer Uffe om indkøb af Magickort 

er godkendt. 

Done. Kåre 17.05.17 

Parbæk udarbejder en proces omkring 

håndtering af gavekort så det fungerer 

korrekt økonomisk og sikrer, at 

kioskvagterne informeres. 

Bliver set på igen i ferien. Parbæk 01.05.17 
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Opgave Status Ansvarlig Deadline 

Afventer yderligere tests 

Parbæk sørger for at få implementeret 

forældrekontingent i samarbejde med 

sekretæren. 

Der mangler pt. kun at opdatere 

indmeldelsessedlerne. 

Er gjort. 

Der mangler indmeldelsessedler. 

Parbæk 21.06.17 

Parbæk indfører ny model for 

kontingentopkrævning for nye medlemmer 

jf. beslutning i referatet d. 17.05.17. 

Ikke gjort. Parbæk 21.06.17 

Parbæk søger DUF initiativstøtten om penge 

til virtuel tabletop og kommer derefter med 

et oplæg til godkendelse. 

Ikke gjort. Parbæk 01.07.17 

Mikkel etablerer en info-væg herunder tager 

stilling til hvordan vi skal få etableret 

prodedurer for dens fortsatte vedligehold. 

Det bliver tidligst til oktober som 

det ser ud nu. 

Mikkel 19.04.17 

Bo har ansvaret for, at der bliver sat folie op i 

kælderen og i kiosken. Det er nok først 

færdigt medio-ultimo april. 

Bo har fået OK på at sætte det 

igang medmindre det er markant 

dyrere end tidligere estimeret. 

Bo 30.04.17 

Astrid har ansvaret for at dokumentere og 

klarificere Ungdomsudvalgets ret til 

lokalerne tirsdag. 

Aktiv tirsdag har booket battle og har 

fortrinsret til faciliteterne i lokalet. Skal det 

lukkes af så andre ikke kan tilgå lokalet så 

skal de have bestyrelsens godkendelse. 

Done Astrid 21.06.17 

Astrid rydder op i Dunkelheims ting og sikrer 

at det der skal til Sidste Søndag kommer til 

dem og det der skal i containeren, kommer 

derop. 

Done Astrid 21.06.17 

Liste over faciliteter og resourcer i TRoA  Stadig undervejs. Astrid 01.07.17 

Astrid organiserer en fællestur til Forum og 

søger om midler dertil jf. referat fra d. 

17.05.17. 

Ikke startet endnu. Astrid 01.10.17 

Astrid laver oplæg ang. arbejdsweekend i 

August. 

Bliver taget over email. Astrid 21.06.17 

Christian forsøger at få et bedre signalement 

af den overnattende person så vi kan spore 

os ind på hvem det er. 

Christian fejlede hans 

investigation check – så emnet 

droppes for nu. 

Christian 21.06.17 

HVILENDE OPGAVER 
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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. 

Når der kommer en ny bestyrelse vil vi genoptage arbejdet i visionsudvalget. 

Til efteråret skal vi se på hvad vi skal have gjort ved køkkenet. Stemningen var 

umiddelbart ikke at sætte opvaskemaskine op. 

3. INDKOMMEN POST 
Fast punkt. Ansvarlig: Kommunikationsansvarlig 

DGI 

BESKRIVELSE 
Vi har fået en henvendelse om hvorvidt vi vil hjælpe til DGIs stævne. 

BESLUTNING 
Parbæk har forsøgt at stable noget på benene og vi ser om det giver noget. 

4. SEKRETÆREN OG KASSEREREN 
Fast punkt. Ansvarlig: Kassereren 

Der gennemgås regnskab samt øvrige centrale orienteringspunkter fra kassereren. 

GENNEMGANG AF REGNSKAB 

Cafeen har et rigtig stort udsving i indtægt / udgift som skyldes variationen i hvornår vi køber og sælger 

Magic kort. 

Christine, Parbæk og Karsten snakker sammen omkring hvordan vi skal håndtere det. Måske skal vi lave 

optæling på de specifikke varenumre der relaterer til Magic? 

NY DANKORT AFTALE 

Der er blevet fundet et par ting per mail vi skal være opmærksom på. Parbæk har teten på at følge det til dørs. 

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

PENDRAGONS ÆRE 

Ansvarlig: Erik 

Intet at notere. 

MINFORENING 
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Ansvarlig: Nadia 

Nadia er færdig med hendes projekt og de har konkluderet at vi mangler ressourcebooking osv. Efter 

sommerferien er Nadia i praktik hos dem og vil arbejde videre med de områder. 

Der bliver løbende udviklet på App’en. 

BALLADE I BRIKBY 

Ansvarlig: Baagøe 

Det var fedt og det gik godt. De endte på 183 deltagere. Regnskabet mangler at bliver afsluttet. Vi mangler 

endnu at afklare deling af overskud med dem vi har lavet det med. 

Der var dialog om at lave en henlæggelse ud af det samlede overskud på 5.000 inden overskudsdelingen til et 

senere arrangement. Det betyder at vi har nogle af samarbejdsforeningens penge hvis vi ikke ender med at 

lave et arrangement med dem. 

KARNEVAL 

Ansvarlig: Nadia 

Vi deltog i børnekarneval og den internationale parade. Det var en succes. 

Hvis vi tager afsted næste gang skal vi overveje, om vi f.eks. skal lave samarbejde med Østerskov. 

6. ÆNDRING I SIDSTE SØNDAG UDVALGET 
Ansvarlig: (originalt ikke programsat – punktet dukkede op dagen før) 

BESKRIVELSE 

Der har akut været udskiftning i Sidste Søndag udvalget idet Martin Uggerly, Cecilie og Kasper har trukket 

sig med kort varsel. Jakob Kannegaard overtager posten som hovedansvarlig. 

Jakob har brug for hjælp fra bestyrelsen i opstartsperioden. 

ANBEFALING 

Ingen beslutning – alene orienteringspunkt. 

DISKUSSION 

Der var diskussion om forløbet op til ændringen i arrangørgruppen. 

BESLUTNING 

Nadia tager kontakt til Martin Uggerly for at få en afklaring af forløbet fra hans side. Derefter forholder 

bestyrelsen sig til, om der skal tages yderligere handling. 

7. FRAKTION PAP ORIENTERING 
Ansvarlig: (originalt ikke programsat – punktet dukkede op dagen før) 

BESKRIVELSE 

Fraktion Pap har besluttet at dele sig i to; en del til brætspil og en del til Magic. Bestyrelsen hører nærmere 

om den præcise inddeling og hvad de to nye udvalg ønsker i den sammenhæng. 
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For Magics vedkommende har man stadig fokus på at få folk til at melde sig ind. Planen er for nu at hæve 

prisen for ikke-medlemmer til 25 kroner efter sommerferien således at det for de regulære deltagere er helt 

åbenlyst at melde sig ind (udover de øvrige fordele der er som medlem herunder særligt ordningen med at 

spare præmier op). 

Årsagen til, at der fortsat er åbent for ikke-medlemmer er, at hvis vi lukker vores arrangementer for ikke-

medlemmer så vil vi miste rettigheden til at afholde pre-release turneringer hvilket er et centralt element i 

vores magic-aktiviteter. 

ANBEFALING 

Ingen beslutning – alene orienteringspunkt. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Selvom foreningen som udgangspunkt har en politik om, at regulære aktiviteter kræver medlemskab så 

forstår bestyrelsen, at kravet omkring at arrangementerne er åbne er centrale for at kunne bevare vores 

magic aktiviteter. 

Derfor er det bestyrelsen beslutning at Magic må gøre en undtagelse fra denne politik men at 

udgangspunktet for regulære eller længerevarende arrangementer stadig er, at de ikke kan åbnes for ikke-

medlemmer. 

8. FALD I AKTIVITETSTILSKUD 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Jf. sidste møde har vi set et stort fald i vores aktivitetstilskud. Dette skyldes et fald i unge medlemmer. 

Vi bør forholde os til, om det er noget vi kan og skal adressere. Kan vi sætte nogle initiativer i gang til at sikre 

nye, unge medlemmer? Er det Sidste Søndag vi skal satse på? Eller skal vi forsøge at erobre medlemmer 

andetsteds fra? 

ANBEFALING 

Jeg anbefaler at vi finder en gruppe på et par folk som sammen gerne vil udarbejde et oplæg til, hvordan vi 

får flere unge medlemmer. 

DISKUSSION 

Et forslag var at tage fat i de unge i det rollespil de spiller på skolerne, fritidsordninger, mm. 

Et andet forslag var at bruge Aktiv Sommer. 

BESLUTNING 

Astid vil gerne lave et oplæg i løbet af August. 

9. INDFØRING I BESTYRELSESARBEJDET 
Ansvarlig: Kåre 
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BESKRIVELSE 

Nu starter en ny bestyrelse lige om lidt, og jeg vil gerne bruge lidt tid på dette møde til at komme med en 

indføring i hvordan vi (historisk) har arbejdet som bestyrelse så vi begavet kan tage stilling til, om det fortsat 

er sådan vi ønsker at arbejde eller om der er noget vi skal ændre. 

Et par stikord vi skal omkring: 

• Møder, referater og opgaver 

• Bestyrelsens rolle kontra udvalgenes 

• Forpligtelser som bestyrelsesmedlem 

• ORAM 

• Politikker 

• Værktøjer 

ANBEFALING 

At vi forholder os til, om der er noget vi vil ændre og hvis ikke, at vi er enige om, at det er sådan vi arbejder 

fremadrettet. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Intet at notere. 

10. KONSTITUERING AF NY BESTYRELSE 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Vi skal have konstituteret den nye bestyrelse hvilket betyder at vi skal have afgjort hvilke poster vi gerne vil 

have og hvem der skal varetage dem. Til dette kan det være en fordel at gennemlæse ORAM for at se hvilke 

poster vi har nu og hvilket ansvar man har på de enkelte poster herunder at tage stilling til, om det giver 

mening at oprette nye eller ændre nogen af dem, vi har. 

ANBEFALING 

At vi får sat folk på de enkelte poster og få valgt nogle passende ansvarsområder. 

DISKUSSION 

Vi holder fast i de eksisterende poster. 

BESLUTNING 

Følgende poster er blevet konstitueret. 

• Næstformand – Kåre 

• Referent – Kåre 

• Kommunikationsansvarlig – Kåre 
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• Lageransvarlig – Astrid 

• Værkstedsansvarlig – Baagøe 

• Rengøringansvarlig – Nadia 

• Udvalgsansvarlig – Nadia 

• Lokaleansvarlig – Erik 

• Kommunekontakt – Christian 

Kåre opdaterer hjemmesiden med lister og opdaterer diverse steder som påkrævet. 

11. MANGLENDE MEDLEMSKONTINGENT 
Ansvarlig: Parbæk 

BESKRIVELSE 

Vi har et antal medlemmer, der ikke har betalt kontingent jf. liste fra Bo i mail d. 7. juni. Hvad skal vi gøre 

med disse? 

ANBEFALING 

At vi får besluttet om vi enten skal forsøge at inddreve kontingenterne, melde folk ud eller noget helt tredje. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Christian vil gerne forsøge at fange folk på Facebook og få afklaret deres medlemsskab. 

Hvis folk har brugt vores faciliteter og ikke betalt kontingent og ikke vil snakke med os så vil vi melde dem til 

inkasso. Alle andre vil vi melde ud. 

Kontingentkontrol 2 x 14 dage i denne omgang skal planlægges på næste møde. 

12. HÅNDTERING AF CONTAINERREGNING 
Ansvarlig: Parbæk 

BESKRIVELSE 

Einherjerne har en udestående containerregning fra Magtens Stad som stadig ikke er betalt. Den er dog 

booket gennem os hos vores fragtmand og derfor står vi lidt med problemet. Den skal betales. Spørgsmålet 

er, hvordan vi griber det an. Skal vi betale den og kræve pengene fra Einherjerne eller sende regningen til 

dem? 

ANBEFALING 

Vi får truffet en beslutning om hvordan vi griber regningen an. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 



The Realm of Adventurers 
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200 

 8 

Kåre tager ansvaret for at få fulgt regningen til dørs. Han skal bruge et telefonnummer. 

13. BOOKING TIL UDVALGSTUR OG VINTERLEJR 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Jf. mail fra Bo; 

Vores udlejer har lige ringet med beklageligt nyt: 

Vi lavede sidste år en aftale om at vi altid gerne vil leje hytten i uge 5+6, men grundet en fejl/forglemmelse så 

har dansommer lagt deres kalender aktiv for denne periode uden de selv har huske og reservere disse uger. 

Det betyder uge 5 er væk og uge 6+7 er bedste bud. 

De to uger er for nu pre booket og vi skal gerne inden for 3 uger give svar retur om vi ønsker dem. 

Problemer er at uge 7 er vinterferien (den starter om fredagen i uge 7) så det kan koste vinterlejer en del 

deltagere. 

Jeg vil derfor gerne høre om bestyresten ønsker udvalgsturen i uge 6 

Samtidig vil jeg gerne høre vinterlejer om de ønsker uge 7 

Alternativ skal vi frem i marts måned og finde datoer men disse virkede ikke så godt sidste år. 

ANBEFALING 

Vi siger OK til datoerne. 

DISKUSSION 

Det foreslås at bytte rundt på de to arrangementer så udvalgsturen ligger hvor den plejer. 

BESLUTNING 

Kåre skriver til Bo og melder datoerne OK og foreslår ombytningen af arrangementer. 

14. REPARATION AF TELTE 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Bo er kommet med et oplæg til reparation af teltene så de fortsat kan blive ved med at tjene foreningen 

fornuftigt. 

Der skal afsættes et budget på op til 13.000 kroner. Til gengæld får vi: 

- Nye bunde. 

- Repareret alle de skader der er. 

- Nye pløkker, hvor påkrævet. 

- Nye poser, om påkrævet. 

- Nye stænger hvor der mangler. 
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ANBEFALING 

Det anbefales, at vi afsætter pengene til at få teltene repareret. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Godkendt. Kåre orienterer Bo. Bestyrelsen opfordrer til at vi får det gjort snarere end at spare de sidste par 

hundrede kroner hvis vi står i en sådan afvejning. 

15. SOMMERLEJR 2018 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Vi har allerede vendt det på mail men jeg vil gerne have godkendelsen i et referat så her kommer det formelt. 

Af hensyn til booking af hytten vil Sommerlejr gerne have Sommerlejr 2018 godkendt. Budgettet er 

fremsendt per mail d. 19. maj og har et forventet overskud på 3.550 DKK herunder et salg på 10.000 DKK og 

uforudsete udgifter på 3.700 DKK og planlægger med 40 deltagere. 

ANBEFALING 

Vi godkender budgettet for Sommerlejr 2018. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Godkendt. Kåre orienterer. 

16. DRAGONS LAIR ER LUKKET – HVAD NU? 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Dragons Lair er lukket i Aalborg og det ændrer jo vores situation en smule. Vi bør forholde os til hvad vi skal 

gøre i den sammenhæng. 

Mest relevant er måske en debat omkring fællesindkøb og/eller salg af varer gennem TRoA. 

TRoA er en idebaseret forening og derfor kan vi få problemer, hvis vi begynder at drive erhvervsvirksomhed. 

Det betyder, at vi ikke bare uden videre kan åbne en butik hvor vi sælger alt muligt. Spørgsmålet er så præcist 

hvor vi mener den grænse går. 

Aktuelt har Fraktion Pap valgt at lave forhåndsbestilling på displays når næste serie kommer som 

medlemmer kan købe sig ind på – til en pris der matcher det Faraos Cigarer sælger til, som er billigere end 

f.eks. Dragon Lairs netbutik. 

Karsten har skrevet og spurgt til muligheden for at lave fællesindkøb af næste serie af X-wing gennem 

klubben. Der har også tidligere være snak om at lave fællesindkøb af brætspil. 
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Min (Kåres) holdning er, at vi ikke skal organisere fællesindkøb og salg af varer gennem foreningen, dog med 

enkelte undtagelser (se nedenfor). 

For det første er det helt åbenlyse argument, at jeg ikke ønsker vi skal havne i en konkurrencesituation. Vi er 

en forening, ikke en butik, og jeg mener det vil stille os på rigtig dårlig fod med butikkerne hvis vi går i 

konkurrence med dem. 

For det andet så vil enhver form for fællesindkøb en vis mængde administration og risiko. Det kan være 

nogen ikke når at få betalt eller deres varer bliver væk inden de får dem hentet. Det kan også være der går 

noget i stykker eller mangler noget hvorefter vi skal agere bytteservice. Alt dette kræver at vi lægger en profit 

til – og så begynder vi at føre forretning på frivillig arbejdskraft. 

Der er et par undtagelser. 

Varer, som vi af en eller anden grund ikke kan skaffes andre steder, kan vi godt stå for salg af, så længe vi 

ikke har nogen risiko. Det gælder f.eks. at vi sælger TRoA merchandise. Der kan også komme andre tilfælde 

jeg ikke lige kan forudse nu. 

Magic kort, terninger og lignende er i små mængder også en undtagelse. At vi sælger Magic kort i cafeen er en 

del af grundlaget for, at vi kan have magic-aktiviteter. At vi har lidt terninger til rådighed er også nyttigt på 

samme vis som whiteboard markers, stearinlys og lignende forbrugsvarer. Jeg mener ikke vi er i en 

konkurrencesituation for det er noget folk købe grundet et her-og-nu behov så vi gør ikke, at kommercielle 

foretagende mister omsætning. 

ANBEFALING 

At vi får en dialog om hvordan vi vil gribe salg af varer gennem foreningen an og enten får besluttet en 

retningslinie eller blive enige om hvad vi skal gøre, for at få det på plads. 

DISKUSSION 

Ifht.. nogle arrangementer (f.eks. X-Wing og Magic) kan der være krav til en butik-funktionalitet.  

Derudover er der enighed omkring, at vi ikke ønsker at drive butik. 

BESLUTNING 

Vi lukker ned for alle former for fællesindkøb og videresalg. 

Vi lagerfører i kiosken alene ”lejlighedsvarer” – altså ting man køber i situationen hvor man ikke alternativt 

ville købe det i en butik. Vi ønsker ikke at lagerføre varer der bringer os i konkurrence med specialistbutikker. 

Kåre skriver en opdateret politik og kontakter Søren m.fl. 

17. STATUS PÅ KOMMUNE OG LOKALER 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Jeg har hørt Lisbeth, og Aalborg Kommune og LOF kan ikke overskue et møde inden sommerferien, jeg 

prøvede at presse lidt på, men det ender med at blive i August. Det betyder at afklaring omkring rengøring, 

og problemer med folk der overnattet må vente lidt. Jeg tror måske det går lidt i sig selv og bliver glemt, men 

jeg har gjort klart overfor kommunene, at vi ihvertfald er villige til at gøre noget ved tingene nu. 

Der har også været noget vand efter regnbyger, jeg tager/har taget kontakt til kommunen for at få det 

undersøgt. 
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ANBEFALING 

Vi udsætter opfølgning på punkter omkring kommune, LOF og lokaler til bestyrelsesmødet i august 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Vi laver opfølgning igen i August som et punkt. 

Vi vil gerne på et senere tidspunkt tage diskussionen om hvad vi betaler for og ikke betaler for i kælderen – vi 

vil kun betale for det vi har adgang til. 

Aagaard laver en information om hvem man tager fat i, hvis man har problemer med adgang. 

Aagaard giver dem, der har adgang til alle døre, adgang til 2. salen også så de kan håndtere f.eks. økonomi. 

18. KØKKEN, KAFFEMASKINE OG OPVASKEMASKINE 
Ansvarlig: Christian 

BESKRIVELSE 

Vi har fået doneret gamle kaffemaskiner, men de er ikke så lette at betjene. Vi bør diskutere om vi skal finde 

en bedre løsning. En ny kaffemaskine koster fra 150kr til 1000kr, industri kaffemaskiner kan fås til omkring 

5000kr og opefter. Et andet alternativ er en professionel kaffemaskine. Vi har fået et tilbud på en maskine, 

der kan sluttes til vandhanen, og hvor man kan få kaffe eller te til varmt vand. Prisen er 399kr pr måned i 26 

måneder, så omkring 4800kr/år. Vi kan også få en model med cappuccino og kakao produkter til 599kr per 

måned. Prisen dækker leje af maskine og service, men ikke forbrug af kaffe og lign. 

Jeg tænker det kunne være en positiv ting at kunne tilbyde medlemmerne. Den professionelle løsning er dyr, 

men jeg tror også det vil lette en del ting. Spørgsmålet er lidt om vi vil investere i det. 

En anden ting jeg synes vi skal tage op igen er opvaskemaskine. Jeg synes vi skal genoverveje om vi ikke 

burde købe en, ikke til dem der ikke vasker op, men til dem der faktisk gør det. Det er noget sjovere at tage 

andres opvask, hvis der en maskine til det. Man kan få en opvaskemaskine til omkring 3000kr. 

ANBEFALING 

Vi diskuterer behov og budget, og afsætter penge til indkøb af kaffemaskine / opvaskemaskine 

DISKUSSION 

Vi forholder os kun til kaffemaskinen nu og tager opvaskemaskinediskusionen på næste møde. 

BESLUTNING 

Christian får op til 1500 DKK til at anskaffe en god kaffemaskine. Baagøe sætter den fast. 

19. 9TH AGE TURNERING 
Ansvarlig: Kåre 

BESKRIVELSE 

Søren Haaning vil gerne arrangere 9th age turnering i TRoAs lokaler.  
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I den forbindelse har han spurgt til penge til præmier. Min indstilling er, at siden det er et arrangement der 

er åbent overfor ikke-medlemmer skal foreningen ikke skyde penge i det – det skal gå i 0 eller give et lille 

overskud. 

Derudover er det også min holdning, at arrangementer helt generelt ikke skal bero på tilførsel af penge fra 

foreningen. 

ANBEFALING 

Det anbefales at godkende arrangementet men at afvise at give tilskud. 

DISKUSSION 

Intet at notere. 

BESLUTNING 

Godkendt. Kåre orienterer. Hvis han vil have tilskud til præmier så tag fat i tabletop-udvalget. 


