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27. Marts 2012

Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe

Afbud: Parbæk og Jacob

Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Ordstyrer: Yvonne

Referent: Kåre

1. Opgavelisten

Yvonne tager ansvaret for at arrangere et møde for at snakke om mulighederne for at lave et stort
rollespilsprojekt - bliver gjort ugen efter foreningshytteturen.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Yvonne tager ansvaret for det for at booke underviser til førstehjælpskurus og lægge endelige
datoer og indkalde folk. Der bliver i alt 3 dage med 15 deltagere hver dag. Datoer kommer ugen

efter foreningshytteturen.

Datoer arrangeret. Reklamemateriale klart. Datoer lægges i kalender og på hjemmesiden imorgen,
og information sendes til udvalgene.

Parbæk og Yvonne snakker med Yxenskoven omkring samarbejde og hvordan tingene skal glide
på udvalgsturen.

Det er Parbæks ansvar, Yvonne skal ikke være på opgaven fremadrettet.

Parbæk finder en dato i den nærmeste fremtid.

Hvad er status på rollespillets dag? Emil Thomsen har stadig ikke hørt noget, og vi har rettet
henvendelse til Jost. Yvonne har teten på at følge op på det.

Jost har ikke svaret. Vi venter at se til efter Fastaval.

Uffe og Yvonne har teten på at organisere vores bod på Fastaval Bazaren, deriblandt eventuelt
reklamemateriale og kontakte Line Breum og lade hende lave en roll-up.

Yvonne henter Roll-ups næste uge. 

Yvonne skal skrive til fastaval og melde os til bazaren.

Thorup pakker næste uge, yvonne sender en liste. Alt kører på skinner.

Kåre skal rykke Simon Andersen for en nedskaleret kopi af hans billeder med vandmærke. 

Det sker ikke lige med det første, vi lader lige opgaven ligge indtil videre.
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Kåre sørger for at galleriet kommer online og er klar.

Det er klar.

Bo skal installere og klargøre bærbar og stationære. Der mangler nogle koder fra Microsoft, så er
de kørende.

Næsten klar, han mangler lige en enkelt licens ting.

Bo skal indsamle underskrifter for børneattester. Der er muligvis stadig uafsluttede opgaver her.
Parbæk undersøger og indsender eventuelt.

Kigger på det. Regner med at det tager et par uger.

Morten Baagøe må overtage de gamle computere, men de skal formatteres først, og det skal
gøres i klubben. Hvad er status på det? Bo har teten på at orientere om status.

Den ene er klar, den anden er ikke klar.

Søren Kristian skal orientere om status på arbejdsdagen i diverse kanaler.

Det er gjort.

Søren Kristian skal finde en alternativ dag til næste arbejdsdag og offentliggøre den.

Arbejdsdagen i marts blev aflyst. Søren Kristian har endnu ikke fundet en ny dato.

Uffe skal tage kontakt til TRoA Øst folkene. Har de svaret tilbage med noget?

Vi har endnu ikke hørt noget. Bestyrelsen som helhed vil høre noget når det sker.

Parbæk skal lave en roll-up til Fastaval bazaren.

Er gjort.

2. Indkommen post

Mail fra Steffen

Jeg fik en ide, til dels baseret på tidligere snak med flere i klubben, om at vi laver et fælles board
inde på forum kun til udvalgene. Dette være primært til vores fysiske aktiviteter, hvor vi i udvalgene
forpligter os til at skrive i så god tid som muligt hvornår vi ligger specielle arrangementer. Vi har
efterhånden så mange arrangementer at alle weekender i en standard måned er optaget, så det er
mest vores ekstraordinære arrangementer jeg tænker på (såsom døgnscenarier, etc).

Det er selvfølgelig også et sted hvor vi kan udveksle ideer/løsninger så de forskellige udvalg ikke
behøver at opfinde 4 sæt dybe tallerkner, hvis nu man kan låne af hinanden. Og så kan det
afhjælpe at vores specielle arrangmenter overlapper hinanden.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det kun er til tentativ bookning af tidsrum. Arrangementer kan
ikke "ansøges om" eller "godkendes" gennem dette forum. Det er til ren koordinering.

Bestyrelsen godkender at ideen. Kåre sætter forum og orienterer Steffen og de øvrige udvalg om
funktionaliteten.

Mail fra Mia
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1) Jeg ved i kraft af mit arbejde at man skal være uddannet for at arbejde med epoxy og
isocyranater, det vi andre kalder tokomponet lim. (vi bruger det til at lime vores hjemmelavede
skum våben sammen med, fx vores klør) men om det gælder når vi er en for ening der fremstiller
noget til foreningen, ved jeg ikke. Så det synes jeg bør undersøges.

2) Vi bør gøre opmærksom på at latex skal samles sammen og leveres på en genbrugs station
sammen med PVC affald. Dette er eventuelt når der reydes op i glæmte sager (gamle latex våben)
og når der fremstlles nye ting til foreningen, fx de før nævte klør.

Bestyrelsen skal undersøge reglerne omkring Epoxy-brug i foreningsbrug. Søren Kristian tager teten.

Hvad skal vi gøre som forening i håndtering af Latex? Skal vi renovere det i speciel grad? Vi skal
høre renovationsvæsenet i Aalborg. Søren Kristian tager teten.

3. Værdidebat

Vi havde en fin start på aktive-hytteturen (som i øvrigt var super-succesfuld!) på denne debat, og
jeg synes den lyder meget lovende. Det skal vi handle på snarest muligt. Hvordan tager vi næste
skridt - hvad er næste skridt?

Nogle fra bestyrelsen laver oplæg til processen, ikke omkring indholdet.

Et eller flere "åbne" møder hvor folk kan bidrage til at udarbejde værdier for foreningen.

Udvalgene skal ikke påtvinges noget ud fra værdigrundlaget, det er pejlemærker til at blive bedre,
ikke regler.

Resultatet af diskussionen fra udvalgsturen skal tages ed.

Følgende folk tager teten på at arbejde med værdidebatten: Uffe og Rasmus tager teten. Til
bestyrelsesmødet i Maj vil bestyrelsen gerne se en plan inklusiv nogle datoer for første møde. Planen
er at have første åbne møde fredag d. 1. juni.

4. PITSTOP

Vi blev enige om at tage det op efter GF. Der er vi så nu. Hvad vil vi gøre? Skal vi vente til efter
værdidebat? Eller køre dem parellelt?

For at undgå at rode det ind i værdidebatten skal det nok gøres i efteråret / vinter. Vi kigger på datoer
i Oktober/November/Januar.

5. Bestyrelsesarbejde, indsats og moral

Jvf. snakken på sidste møde skal vi arbejde på at gøre det sjovere og lettere at være

bestyrelsesmedlem. Nogle konkrete tanker der var på bordet:

- Funktionsbeskrivelser / beskrivelser af opgaver så alt bliver lavet.

- Være åbne for selvkritik. Måske have fast punkt med ris og ros til de andre? Der er mange

modeller man kan anvende.

- Gøre noget for at blive bedre til at løse opgaver mellem møder. Måske have arbejdsdage?

- Gøre noget for at folk påtager sig opgaver og ikke bare "sniger sig udenom".
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- Være opmærksomme på at dem der deltager i bestyrelsesarbejde, bidrager.

- Gøre noget for at være bedre til at rose hinanden - og udvalgene. Skabe en positiv stemning.

Diskussion af hvordan vi griber det her an fremadrettet.

Yvonne og Jacob laver et oplæg og vi tager et møde omkring det her en torsdag aften. Så mange af
bestyrelsesmedlemmerne som muligt må gerne deltage. Yvonne finder en torsdag.

6. Evt.

Vi skal have et møde angående Yxengaard projektet, håndtering af LAG midler, mm..

Parbæk får til opgave med at finde en dato for at sådant møde snarligst.

Møder resten af året.

Tirsdag d. 7. August klokken 18.30

Tirsdag d. 4. September klokken 18.30

Tirsdag d. 2. Oktober klokken 18.30.

Tirsdag d. 6. November klokken 18.30.

Tirsdag d. 4. December klokken 18.30

Generalforsamling lørdag d. 16. marts klokken 10.

Uffe skriver datoer ind i kalender og finder konsekvensdatoer for Generalforsamlingsdatoen.

Vi har haft en tømrer forbi og kigget på loftet.

Brandmæssigt er det ikke et problem at bruge det. Vi skal således kun snakke med udlejer for at få

lov at bruge det.

At få sat nogle gipsplader op og reparere de skader (primært på gulvet) der er deroppe. Det vil give

os 150 m2 lagerplads.

Hvad ligger der i at reparere gulvet? Det skal klarificeres hvad vi får det gjort. Uffe sender tilbuddet til
resten af bestyrelsen.

Uffe vil gå til kommunen med det her og se, om vi kan skaffe penge til at få sat det i stand deroppe,
så vi kan bruge det deroppe.

Det er iorden med bestyrelsen.

Videokonference oprettet gennem Bifrost.

Der er snak om at sætte et videokonferencesystem op med steder i København og Aalborg. Det skal
betales gennem Bifrost. Indtil videre sker der ikke mere på den sag.

Bog om foreningsret

Der er skrevet en bog om foreningsret. Den koster omkring 900 DKK at indkøbe. Den kan
eventuelt købes som E-bog.
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Uffe kigger på at hvad den kommer til at koste.

Barda-træf

Der er ingen konkrete planer lige nu. Det ser ud som om, at der ikke kommer noget fra DRs side.

Bifrost vil gerne lave noget. Det bliver med udgangspunkt i Aalborg. Det må vi se på hvis der sker
mere.

Cos-play som aktivitet i TRoA?

Uffe har hørt der er interesse for at lave Cosplay i foreningen. Der er et par hundrede medlemmer.
Det er Mike der har oprettet Aalborg foreningen.

Uffe og Rasmus tager ansvar for at der er nogen der stifter et Cos-play udvalg. Når de foreligger et
budget kan de få penge.

Rengøring i TRoA

Vi skal igang med med rengøring i TRoA.

Yvonne og Thorup har teten på at få lavet en plan for rengøring så vi kan gå i dialog med kommunen.

Vi godtager alle ansøgninger til stillingen når opslaget kommer og skelner ikke mellem medlemmer
og ikke-medlemmer.

Indkøb af Airbrush gennem Bifrost

Aagaard foreslår at Bifrost skal indkøbe en kvalitetsairbrush og lave kurser i det.

Uffe hører om det uofficielt på næste FU møde og så ser vi på det derfra.


