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28. Februar 2012

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

Afbud: Charlotte

Ikke fremmødt: Jacob

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 i uge 7.

Det er endnu ikke gjort. Hun finder en dato i næste uge.

Thorup og Yvonne har ansvaret for at arrangere udvalgsturen inkl. reklamere for den - mere info
følger i uge 7.

Det er gjort. 36 deltagere.

Yvonne følger op på underligt brev fra kommunen angående udsættelse af en bevilling vi ikke

aner hvad dækker over når Bo har overdraget det til hende.

Opgaven er afsluttet.

Yvonne kontakter Frederikshavn rollespil og siger tak for invitationen til Knivholt arrangement og
takker nej med baggrund i Døgnscenariet.

Yvonne har forsøgt at kontakte ham, men uden held. Siden vi alligevel ikke ønsker at deltage, så er
der ikke grund til at gøre mere til det.

Yvonne tager ansvaret for det for at booke underviser til førstehjælpskurus og lægge endelige
datoer og indkalde folk.

Vi har 3 dage af 15 mennesker alt i alt. Næste uge fortsætter det med datoer.

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

Parbæk har snakket med ham, og de kører videre på udvalgsturen.

Kåre skal orientere Claus om, at Yxengaard ikke skal have egen hjemmeside og hvorfor.

Er gjort.

Kåre kontakter Simon Andersen omkring hvordan vi håndterer at få hans billeder på nettet.
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Vi kan få en kopi der er nedskaleret og med vandmærke. Kåre skal rykke ham for denne kopi.

Kåre sørger for at galleriet kommer online og er klar.

Det er ikke gjort. Det står stadig på arbejdslisten.

Bo skal installere og klargøre bærbar og stationære.

Vi mangler nogle koder fra Microsoft førend de er klar.

Bo skal indsamle underskrifter for børneattester - hvad er status?

Status ukendt, da Bo ikke er her. Parbæk undersøger og indsender eventuelt.

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

Det gøres i aften.

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

Den bliver muligvis flyttet. SK finder en alternativ tid.

Uffe skal tage kontakt til TRoA Øst folkene.

Uffe har ikke haft tid. Han skriver en mail nu.

Vi vil gerne se på PITSTOP efter generalforsamlingen - kontakt DGI.

Afventer til efter GF.

Hvad er status på rollespillets dag? Emil Thomsen har teten, vi skal høre på status.

Emil har stadig ikke hørt noget. Vi har rettet henvendelse til Jost.

2. Indkommen post

Hvis I vil have en bod til Den Store Bazar så send en mail til bazar@fastaval.dk, hvor I kort fortæller
hvad det er I vil vise frem og med navnene på to ansvarlige (og om I skal have to dagsbilletter).

Mailen skal være os i hænde senest den 23. marts kl. 12.

Det vil vi gerne.

Ting vi skal tage med: Plakater, Xenoglossia, information om de nye projekter (yxenborg), ting der
viser vi spænder bredt. Eventuelt anskaffe en roll-up. Parbæk vil gerne lave et layout, det kan Line
Breum også. Det bruger vi penge til fra vores budget.

Yvonne skal bruge en dagsbillet, måske en er der også andre der skal.

Uffe og Yvonne har teten.

Yvonne har ansvaret for at skrive til Jost og melde sig til.

Rollespilsfestival i Skagen: Claus Gajhede håber på at TRoA har lyst til at være medspiller på
eventet/scenariet på den måde at de udlejer og hjælper med opsætning af spilområdet, samt at det
måske også var interessant for spiller fra TRoA og andre klubber at deltage.
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Når vi giver en pris på husene skal vi huske at sætte noget "arbejdsløn" af til at sørge for at husene
bliver sat ordentlig op og pillet ordentligt ned.

Morten Baagøe har spurgt om han må aftage de gamle computere, som TRoA ikke længere skal
bruge. Han har planer om at bruge dem til TRoA projekter.

Det er godkendt.

3. Resterende indkaldelse til GF.

Vi skal have lavet det sidste til indkaldelsen til GF.

Samlet Budget for 2012 klar.

Budgetter for de enkelte områder, der har yderligere detaljer i deres budgetter.

Lave oversigt over budget, der viser, hvad der er drift og hvad der er

Eventuelle nye indkomne forslag

Lavet.

4. Evt.

Charlotte har valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager.

Bestyrelsen har rekonstitueret sig således at Uffe er bestyrelsesmedlem og Kåre er næstformand.

Uffe har ansøgt om at afholde to magicarrangementer i TRoAs lokaler. Det ene skal TRoA bare
lægge lokaler til, det andet skal afholdes af TRoA. Der er fremsendt budget.

Begge dele er godkendt.

Diskussion omkring arbejdsproces og motivation i bestyrelsen. 

Intet at notere.


