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26. Maj 2009

Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 26. maj kl. 19.00 i lokale 1

Dagsorden

 

1. Formalia
2. Sommerscenarier
3. Lokaler
4. Regnskab
5. Aalborg Ungdomsskole
6. Opfølgning på døgnscenarie
7. Hvad sker der med jubilæum
8. Udlejning af telte
9. Opfølgning på polterabener

10. Mail fra Rasmus Wichmann om reklame i deres blad
11. Er TRoA interesserede i at opfører et rollespil til en byfest
12. Opfølgning sommerlejeren
13. Evt.

 

Afbud: Kåre
Alle til stede på nær Kåre.

Formalia

- Valg af ordstyrer; Uffe
- Valg af referent; Nanna

Sommerscenarier
Bo arbejder på at få hovedarrangørerne med på mødet for, at høre status, og hvad vi har kan/vil
hjælpe med. Arrangørerne sendte alle en repræsentant, hvilket bestyrelsen var meget glade for, da
det letter get.

Vergessen.
Der er på nuværende tidspunkt 96 tilmeldte og 35 betalte deltagere. Scenariet kan kører rundt
med100 spillere. Der er reklameret over forventning. Der er indhentet priser, og der er by-byggere
nok. Samarbejdet arrangørerne går godt. Point of no return er 16 juni. Arrangørerne vurdere selv om
der er nok tilmeldte.

Ungdomssenariet
Der er kun 6 tilmeldte børn, og 2 voksne. Sidste tilmelding forslås at rykkes en måned. Der skal
fastsættes en grænse for minimums deltagere antal. Arrangørerne ønsker noget feed back på om de
må, og skal afholde det. Aldersgrænsen kan ikke rykkes ned af. Uffe tilbyder at flyeres kan runddeles
på samtlige skoler i de relevante klassetrin. Evt. en plakat i hver skole. Det foreslås at der er en
minimums grænse på 20 spillere. Budgettet kan koges ned til 25 børn og 10 voksne og det gider et
underskud på 800 kr. med en buffer på 2000 kr.
Der skal laves en budget der understøtter 20 børn og 10 voksne. Tilmeldingen skal udsættes en
måned, og efter sidste tilmeldings dato vurderes det om det kan gennemføres.
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Nyhedsmailen skrives af et mindre udvalg torsdag 28 maj 2009.
Arrangørerne inviteres til næste bestyrelsesmøde. Der skal reklameres via TRoAs mailservice med
alle forums tilmeldte.
Punktet skal på dagsordenen igen til næste møde.

Lokaler
- Status og planer for 1. sal
- Status og planer for Battle
- Status og planer for Stuen (herunder værksted)
Der er ophængt sedler vedrørende arbejdsweekend, Bo rekruttere folk. Folk inviteres via forum i
aften. Når der males, imprægneres stolene, og gulvtæpperne renses. Bo satser på at når alle lokeler,
hvis lokaler ikke tages så lukkes de til de også er klargjort.

Regnskab
Status og hvor langt er vi kommet, Kvaltalsregnskabet skal på dagsordenen til næste møde. Søren
har udskudt det til næste møde grundet arbejde.

Aalborg Ungdomsskole
TRoA skal deltage i nedenstående arrangementer i henhold til vores samarbejdsaftale med
ungdomsskolerne.
5 september 2009 skal TRoA repræsenteres ved Aalborg Øst dagen, Uffe er tovholder.
19 september 2009 afholdes der noget i forbindelse med Ungdomsskole Nord. Uffe er tovholder.
Løvvangmarkedet hvor der kommer ca. 3000 mennesker, der skal gøres reklame. Uffe har lavet en
del godt pr arbejde.
Demokratidagen er et løb for alle 7. Klasserne i Aalborg. De ser gerne at vi laver noget på Aalborg
Hus. Evt med lønnende instruktører. Uffe lavet et opslag for at skaffe frivillige, det gøres torsdag.

Opfølgning på døgnscenarie
Status er den sammen som sidst, der er 16 tilmeldte. Det kører planlægningsmæssig, der skal være
50 deltagere for at det kører. Der er 25 npcér. Der er 30 tilmeldinger til gode.

Hvad sker der med jubilæum
John Nielsen snakker Uffe med om hvad de skal lave. Datoerne er fastlagt til 9/8 2009 fødselsdag og
fest den 15 august.
Søndagen er den officielle med åbent hus, fra 12-18, med efterfølgende brætspil mm. Det meste af
budgettet bruges søndag der skal opstilles borde og bænke udenfor, samt et cllikhus for at reklamere
ud ad til. Fri fadøl med pølser osv. om søndagen. Lørdag den 15 kl. 17 med fest om aftenen, men
fælles buffet.
Porselænet
Søren sætter porcelænet i brødkasser, så det kan stakkes. Yvonne og Parbæk skal finde ud af hvad
klubben kan bruge. Det kan nok være på den øverste hylde på lageret. Inden næste møde.
Visions/ planlægningsmøde for klubben
Bo er tovholder. Der skal laves et oplæg, og reklameres for det. Forslag til bestyrelsen er at man
vælger 4-5 medlemmer og sær invitere dem, for at få andre til at komme. Visionsmøder bliver tidligst
midt i august, planlægningsmødet kan afholdes den 3 juli 09 kl. 17.00. I forbindelse med visions møde
tilbydes en let anretning til deltagerne.

Udlejning af telte
Bo foreslår at Troa lavet et princip om udlån. TRoA udlåner kun telte til andre rollespils foreninger og
senarier. Alt skal være som ved udleveringen, ødelægges teltene skal disse erstattes med
tilsvarende. Nanna udfærdiger en formular.
Teltene skal ikke udlejes kommicielt.
Formular for aktiviteter
Nanna lavet et udkast til en plan step by step, til hvis man har noget man ønsker, skal man gør sådan
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Opfølgning på polterabener
Det er i august og vi skal komme i fuld udklædning. Vi venter stadig på svar, og vi mangler stadig
frivillige. Arrangementet vare ca. 5 timer. Morten ligger et opslag om det op på forum. Hvis der er
nogle der vil påtage sig opgaven, bliver det deres ansvar, hvis ikke må TRoA melde tilbage at vi
desværre ikke kan være dem behjælpelig.

Mail fra Rasmus Wichmann om reklame i deres blad
Vi takker for henvendelsen, men er på nuværende tidspunkt ikke interesserede i yderligere
samarbejde, han kan sende materiale til foreningen, og vi kan annonsere det, evt. betale for reklame i
bladet. Han må informere om det på forum. Uffe tager kontakt til Rasmus.

Er TRoA interesserede i at opfører et rollespil til en byfest
27 august 2009. Det kan vi desværre ikke grundet Horsens middelalder marked. Uffe sender
afslaget.

Opfølgning sommerlejeren
Det er udarbejdet nye budget er som er tilsendt bestyrelsen. Vi glæder os til at se projektet under
ydereligere udvikling.

Evt.
Pant flasker
Pant skal afleveres på en ny måde, det tager Bo og Karsten sig af, den daglige drift varetages af
Karsten.

Lager plads
Tænk over ideer til lager, både klik og dsl-huse. Borde og bænke skal have fundet en løsning på at
opbevarer. Samt opbevaring i klubben. Evt inddrage mødelokalet til lager indtil sommerscenariet.

GF rykkes
Evt. til et sted mellem juli og september, grundet godkendelser af sommerscenarier. Skal tages op på
næste møde.

Rengøringsmæssigt
Der er gjort meget, og der er styr på det. Evt. en ordning til vindues vask.

Guld mønter
De har kobbermønter som vi kan få til brug ved pr arrangementer. Larmann har købt dem og vi kan
købe det antal vi ønsker til indkøbs


