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22. Februar 2011

Fremmødt: Morten, Thorup, Parbæk, Uffe, Søren Kristian, Kåre, Steffen Kanstrup

Afbud: Martin

Ikke fremmødt: Jacob

Formalia

Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Kåre

Sidste Søndag Fotografier

v/Steffen

Steffen har bragt op til diskussion hvordan og hvorledes vi skal håndtere fotografer til vores
arrangementer.

Retningslinier for foreningen generelt er som følger, og disse ligger indenfor den (ret komplicerede)
lov om fotografering:

På lukkede områder (foreningens lokaler, etc.): Fotografering kun med tilladelse fra arrangørerne.
Alle billeder der tages har vi ret til en kopi af, og må bruge i foreningsregi til hvad vi end ønsker.

Offentlige områder (Sidste Søndag, etc.): Vi kan ikke sætte krav, men vi vil opfordre fotografer til at
henvende sig til arrangørerne så vi ved at de er der, at vi vil gerne have brugsret. Bemærk, at
portrætfoto kræves tilladelse fra den, billedet tages af.

Kåre skriver retningslinierne på hjemmesiden.

40K turnering

v/Kåre

Klaus W. vil gerne låne battlelokalet + lokale 3 og 5 til 40K turnering lørdag d. 23. april. De vil
gerne have tilladelse til at udskænke alkohol om aftenen.

Lokalelån er godkendt, det samme med alkoholudskækning, og Steffen holder styr på det. Kåre
skriver til Klaus.

Hvornår skal børn være medlem af TRoA

v/Parbæk

Hvornår skal medlemmers børn være medlemmer ? 

Forslag: Når de begynder at spille rollespil/brætspil eller bliver 8 år gamle (afhængig af hvad der
kommer først)?
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Børn under 8 år kan få gratis adgang til klubben i følge med voksne/værge. Kåre skriver det på
hjemmesiden.

Fastaval bazar

v/Kåre

Fastaval har spurgt om TRoA vil have en (gratis) bod i bazaren til at fortælle om TRoA. Se i øvrigt
mail om samme.

Vi kan lægge op på forummet om der er nogen der har lyst til det, eventuelt med de gratis
dagsbilletter. De må gerne få et lille budget til reklamemateriale men ellers kan de medbringe
Xenoglossia, foldere, osv.

Eventuelt

Info om mulig Post-apokalyptisk kampagne i TRoA (Dette er ikke en opstarts-anmodning - men
kun info)

Der er blevet snakket lidt og truffet et par beslutninger.

Skal vi købe Nordic Larp bogen i en flok eksemplarer til cafeen? Den koster i omegnen af 250
DKK.

Vi køber 5 styks ind til cafeen til at sælge videre. Parbæk har teten.

Skal vi købe et abonnement på ROLLE|SPIL til foreningen?

Det blev besluttet at vi køber et abonnement til foreningen. Parbæk har teten.

Skal vi købe et abonnement på Playground til foreningen?

Det blev besluttet at vi køber et abonnement til foreningen, hvis det ligger i omegnen af 450 DKK for 4
numre. Parbæk har teten.

Skal vi købe et abonnement på Larpzeit til foreningen?

Parbæk undersøger hvad det koster, så diskuterer vi det på næste møde.

Aktivitetstilskud bliver afleveret til tiden ser det ud til, og regnskabet er revideret af den interne
revisor.

Klargøring til GF

- Skrive forslag vedr. Yxenborg og lån

Uffe skriver det.

- Budget/regnskab - Check noter til 2011 + udarbejd forslag 2012

Der er blevet lavet nogle justeringer i regnskabet omkring Sidste Søndag og Sommerlejr.
Vi laver noget omkring budget 2012.

- Hvem stiller op igen

Kåre
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Parbæk
Uffe
SK - som bestyrelsesmedlem
Thorup 

- Kåres forslag til forretningsorden (OK fra Parbæk)

Den er godkendt.

- Forslag til Ordstyrer og referent

Kåre stilles op som referent.

Vi foreslår en fra landsforeningen til at være dirigent, vi har skrevet en mail.

- Har vi andre forslag - Niels Christian og noget med noget telt

Forslaget bliver stillet


