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31. August 2010

Fremmødt: Kåre, Uffe, Parbæk, Baagøe, Thorup, Jacob, Martin
Afbud: Ingen
Ikke fremmødt: Ingen

Formalia

Valg af ordstyrer: Uffe

Valg af referent: Kåre

Opfølgning

Kulturnatten - v/Bo.

Bestyrelsen godkender at foreningen vil dække en mindre udgift på et par tusinde, om nødvendigt,
grundet den store tilslutning.

Regnskab

Vi er stadig omkring d. 30/6.

Kontakt til udlejer angående maling af facade og sprængt vandrør. v/Uffe

Tagrenden er renset, men ikke noget sprængt vandrør.

Facaden er de ikke kommet videre med.

Udlån af telte til Rostok og Ninas bryllup. v/Martin

Det gik fint, Morten lavede også noget.

Indkommen post

TRoA Fantasy Football League vil gerne have lov til at købe øl i forbindelse med Draft til årets
sæson fredag d. 3. september kl. 18 - 23.

Bestyrelsen godkender øl-salg.

Eva, Thomas m.fl. vil gerne låne telte til Odensetur.

Thorup har ansvaret for udlån og modtagelse af omtalte telte.

Forum tur

v/ Uffe

Vil gerne arrangere en tur til Forum i september for nogle ar de yngre (og ældre) der har lyst til at

tage med. Der bliver mulighed for at søge tilskud grundet lederkurser til Forum
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Foreningen lægges ikke økonomisk til last, men skal godkende at der søges gennem foreningen.
Bestyrelsen godkender.

TRoAs Venner

v/Uffe

Hvordan skal vi opfatte TRoAs Venner? særlig i forbindelse med Xenoglossia.

Der var enighed om, at de skal modtage bladet per post som en del af deres kontingent.

E-registrering

V/ Uffe

Hvordan ser det ud med oprettelse af registrer?

Vi har på nuværende tidspunkt 70 registreret til at modtage information digitalt.

Tilsyn

V/ Kåre

Vi er blevet kaldt til tilsyn på vores aktivitetstimer gennem kommunen. Hvordan står det til med det,
hvad er status på det?

Tingene går planmæssigt selvom svarene fra deres side er lidt vage. Vi har deadline d. 10.
september.

Køkken og bad

V/ Uffe

Efter weekenden med Bifrost rep. og overnatning i lokalerne er det kommet på tale at vi måske har
behov for lidt bedre faciliteter hvad angår mulighed for at bade og mulighed for mere madlavning
end det mest basale.

Kommunen Bygge og anlægs fond kan ansøges om op til 100.000 kr. til ombygning og forbedring
af eksisterende lokaler. Alternativt kan man ansøge 5% puljen om midler i forbindelse med bl.a.
vedligeholdelse og ombygning.

Der var snak om, hvordan det kan gribes an. Der var enighed om, at hvem der end har lyst til at
arbejde med det, gerne må udarbejde en plan som kan bruges som udgangspunkt for diskussion.

Eventuelt

Vi skal have taget billeder af Parbæk, Martin og Jacob.

Billeder blev taget.


