The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk

REFERAT AF
GENERALFORSAMLING 2021
TRoAs Ordinære Generalforsamling
Lørdag d. 6. marts 2021 kl. 10:00 på Google Meet

0. GENNEMGANG AF HVORDAN VI ANVENDER GOOGLE MEET
Daniel gennemgik funktionerne.

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Bestyrelsen indstiller Jacob Kronby Schulze til dirigent og Kåre Torndahl Kjær til referent som er valgt.
Dirigent: Jacob Kronby Schulze
Referent: Kåre Torndahl Kjær

2. GENNEMGANG AF HVORDAN VI STEMMER
Stemmeudvalg: Bo Karlsen og Morten Baagøe
Fremgangsmåde for afstemning blev gennemgået. Udover anvendelse af adoodle besluttede vi at bruge
simpel håndrækningsfunktion i google meet til at afstemme om flere af de simple beslutninger.
Antallet af stemmeberettigede ændrer sig undervejs i generalforsamling. Det er ikke i dette referat nærmere
beskrevet hvor mange der er til stede hvornår.

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A.
Der er 47 for og 0 imod og 0 blanke. Forretningsorden er godkendt.

4. BESTYRELSENS OG UDVALGENES BERETNING FREMLÆGGES TIL
GODKENDELSE
Udvalgenes beretninger gennemgås kun i det omfang, at generalforsamlingen har spørgsmål
til disse.
Beretninger er vedlagt i Bilag B.

GODKENDELSE AF BERETNINGER
Der er 49 for og 0 imod og 0 blanke. Beretningerne er godkendt

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE
Regnskab er vedlagt i bilag C.
Regnskabet for 2020 gennemgås.
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GODKENDELSE AF REGNSKAB
For: 49 Imod: 0 Blanke: 1
Regnskabet er godkendt.

6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL
GODKENDELSE
Bestyrelsen forslag til budget er vedlagt i Bilag C
Øvrige indkomne forslag til budget er vedlagt i Bilag D.
Forslag til kontingent er vedlagt i Bilag D.
Fremlæggelse af budget for 2021 ved Kassereren.
Ved gennemgang af de indkomne budgetændringsforslag var der en længere debat omkring 2. salen. Denne
gik primært på hvordan vi skulle have processen med etablering på 2. salen og den økonomiske ramme
snarere end hvorvidt vi rent faktisk skulle etablere os på 2. salen. Således blev de fremsatte forslag også
revideret jf. det tidligere udsendte således der slutteligt fremstod forslag B-1A og B-1B som fremgår
herunder.

FORSLAG K-1: UÆNDRET KONTINGENT
For: 49 Imod: 0 Blanke: 2
Forslaget er vedtaget.

FORSLAG B-1A: OVERTAGELSE AF 2. SALEN MED EN BUDGETRAMME PÅ 50.000
For: 43 Imod/Blanke: 8
Forslaget er vedtaget

FORSLAG B-1B: OVERTAGELSE AF 2. SALEN MED EN BUDGETRAMME PÅ 29.000
For: 40 Imod/Blanke: 11
Forslaget er faldet, da B-1A er mere yderliggående og fik samlet et flertal.

FORSLAG B-2: PENGE AFSAT TIL CORONA -RENGØRING
For: 47 Imod: 0 Blanke: 3
Forslaget er vedtaget

SAMLET BUDGET
For: 49 Imod: 0 Blanke: 2
Budgettet er godkendt.

7. TROAS FORHOLD TIL LANDSFORENINGEN
Nærmere information er vedlagt i Bilag D
Christian redegør for bestyrelsens position i det her tilfælde jf. oplæg i Bilag D.
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Der var en længere god og konstruktiv debat om TRoAs forhold til landsforeningen.
Der er generel opbakning til bestyrelsens holdning om at man i samarbejde med andre foreninger vil indgå i
dialog med Landsforeningen for at sikre at den også er til nytte for TRoA.
Blandt dem der blandede sig i debatten, var der generel enighed om, at de følte sig knyttet til TRoA først og
landsforeningen sekundært. Bestyrelsen er bekymret for at der på sigt kommer en model hvor man er
medlem af landsforeningen først og lokalforeningen sekundært (eksempelvis ved betaling af kontingent til
landsforeningen som så viderebetaler til lokalforeningen) og dem der kommenterede på dette gav udtryk for,
at det ønskede de ikke.
Der blev opfordret til at vi holder et medlemsmøde omkring Bifrost i TRoA-regi når vi igen må mødes.

8. INDKOMNE FORSLAG
Indkomne forslag er vedlagt i Bilag D.

FORSLAG V-1: OPDATERE PASSUS OM INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING SÅ DEN MATCHER INDKALDELSE TIL ORDINÆR
For: 44 Imod: 0 Blanke: 1
Forslaget er vedtaget.

9. VALG AF FORMAND (1) OG KASSERER (1)
FORMAND
Opstiller:
•

Christian Nørgaard

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til formand er Christian Nørgaard.

KASSERER
Opstiller:
•

Kia Kurtzmann opstiller som kasserer

Ingen begærer mistillidsafstemning.
Valgt til Kasserer er Kia Kurtzmann.

10.

VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (3-5)

Opstiller:
•

Kåre Torndahl Kjær

•

Martin Brassøe

•

Daniel Ganshorn Bliss

•

Morten Baagøe

•

Morten Meyer Rasmussen
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA.

1. ONLINE DELTAGELSE
1.1. Man anses som deltager til generalforsamlingen hvis man er blevet kontrolleret og godkendt ved
ankomst til det digitale møde.
1.2. Stemmeafgivelse foretages ved brug af et digitalt værktøj. Det vedtaget på generalforsamlingen
hvilket værktøj benyttes med udgangspunkt i bestyrelsens anbefaling.

2. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER
2.1. Dirigenten har ansvar for at sikre at taletiden overholdes, at deltagerne holder sig til emnet der er til
debat og at stoppe debatten, når nye synspunkter ikke længere fremføres. Desuden kan dirigenten
udelukke deltagere i mødet hvis reglerne eller god ro og orden ikke overholdes.
2.2. Alle deltagere har taleret og tildeles ordet i den rækkefølge, som de tegner sig hos dirigenten. Dog
tildeles 1. gangs talere ordet før 2. gangs talere. Den person som afholder punktet, kan tildeles
taleret af dirigenten udenfor talerækken og tilsvarende kan dirigenten give kort taletid til folk der
har opklarende svar på spørgsmål.
2.3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangsindlæg og et minut for videre indlæg.
Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid.
2.4. Stemmeoptælling foretages ved brug af online-værktøj og der nedsættes et stemmeudvalg på to
personer som betjener værktøjet.
2.5. Stiller et medlem af stemmeudvalget op til personvalg erstattes vedkommende med en anden der
ikke er kandidat i den pågældende afstemning, indtil stemmeudvalgsmedlemmet ikke længere er på
valg. I prioriteret rækkefølge erstattes med; dirigenten, et medlem af den siddende bestyrelse,
almindeligt suppleringsvalg.
2.6. Mistillid kan stilles til dirigenten eller medlemmer af stemmeudvalget på et vilkårligt tidspunkt
under generalforsamlingen. Stilles mistillid til dirigenten, overtager formanden ledelsen af mødet.
Derefter taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal og
bliver der afgivet et mistillidsvotum foretages der suppleringsvalg. I dette kan genvalg ikke finde
sted.
2.7. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes
generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny indenfor en måned.

3. AFSTEMNING
3.1. I tilfælde af sidestillede forslag stemmes samtidig om alle forslag i en lukket afstemning hvor alle
kan stemme på alle de forslag, de kan støtte op omkring. Grænsen for at et forslag kan vælges er, at
det skal opnå et antal stemmer svarende til 50 % af deltagerne. Hvis et eller flere forslag opnår
denne grænseværdi eller højere, er det mest yderliggående af de forslag der opnår dette, vedtaget.
Det er altså ikke nødvendigvis det forslag med flest stemmer der er vedtaget, men derimod det mest
yderliggående, der kan findes flertal for.
3.2. Samme gælder for sidestillede vedtægtsændringsforslag, blot er grænsen har 2/3 af stemmerne.
3.3. Da stemmeberettigede kan undlade at stemme – eksempelvis fordi de forlader generalforsamling
uden at give klar besked eller oplever tekniske problemer – men værktøjer afventer at alle har stemt
eller der er gået 5 minutter, kan stemmeudvalget vælge at stoppe afstemningen efter 2 minutter,
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hvis udfaldet er afgjort uanset hvad de resterende stemmeberettigede stemmer. I så tilfælde noteres
disse stemmer som blanke.
3.4. Det er kun det antal stemmer der er til stede til generalforsamlingen på afstemningstidspunktet der
er relevante i forhold til om et givent forslag bliver vedtaget eller forkastet eller hvem der bliver valgt
til tillidsposter. Det er op til stemmeudvalget at vurdere hvornår det er påkrævet at genoptælle
stemmerne. Det er ikke muligt at stemme med fuldmagt.
3.5. For forslag noteres stemmetal i referatet.
3.6. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet.
3.7. Ved personvalg og andre afstemninger, hvor stemmelighed medfører, at ingen afgørelse er truffet,
træffes afgørelsen ved lodtrækning mellem de, med samme stemmetal. Bemærk at for forslag vil
dette aldrig være påkrævet, da stemmetallet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf.
vedtægterne.

4. FORSLAG OG BUDGET
4.1. Der kan ikke stilles nye forslag eller vedtægtsændringsforslag på generalforsamlingen. Det er
derimod muligt at stille ændringsforslag til de eksisterende forslag og vedtægtsændringer, såfremt
de stadig i væsentlig grad omhandler det samme som det oprindelige forslag. I tvivlsspørgsmål er
det overladt til dirigenten at vurdere, om der er tale et om et ændringsforslag eller en nyt forslag.
4.2. Det er muligt at stille ændringsforslag til de på generalforsamlingen præsenterede budgetter, og
disse skal alle være dirigenten i hænde inden der afstemmes om det samlede budget. Det opfordres
dog til, at der er foretaget en grundig afdækning af de økonomiske konsekvenser af et forslag inden
det forelægges generalforsamlingen – såfremt der ikke har været lejlighed til dette anbefales det i
stedet generalforsamling at bede bestyrelsen om at undersøge og effektuere eventuelle ideer efter
generalforsamling.
4.3. Fremgangsmåden er at alle budgetforslag debatteres inden der stemmes om budget. Når alle forslag
har været debatteres stemmes der om de enkelte forslag et for et og til sidst stemmes om det
samlede budget med alle de vedtagne ændringsforslag inkluderet.
4.4. Såfremt flere forslag er gensidigt udelukkende betragtes de som sidestillede og den
afstemningsprocedure der er beskrevet for disse, benyttes.
4.5. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”.

5. PERSONVALG
5.1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.
5.2. Ved personvalg må alle opstillede holde en motivationstale der ikke overstiger to minutter i
varighed. Herefter må generalforsamlingens medlemmer stille spørgsmål til den opstillede omkring
dennes kandidatur som den opstillede må besvare. Spørgetiden tilstræbes ikke overstige fem
minutter per opstillet.
5.3. Det er muligt at stille op til tillidsposter in absentia. Ved opstilling in absentia må et andet medlem
af generalforsamlingen holde motivationstale for den opstillede efter bedste evne.
5.4. Ved personvalg har alle stemmeberettigede ret til at stemme på lige så mange kandidater, som der
er pladser. Man behøver ikke at bruge alle sine stemmer, og man kan ikke stemme på den samme
person mere end en gang til en given afstemning.
5.5. Personvalg vil altid være skriftlige, hvis der er kampvalg eller hvis rækkefølgen af de valgte er
relevant.
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5.6. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der
begæres mistillidsafstemning. Undtaget herfra er afstemninger hvor rækkefølgen har betydning idet
stemmetallet afgør rækkefølgen.
5.7. Hvis et medlem begærer mistillid til en kandidat ved et personvalg skal der foretages
mistillidsafstemning. Først taler stiller og modtager (i nævnte rækkefølge) i et minut. Herefter kan
generalforsamlingen stille spørgsmål til begge. Mistillidsvotum afgøres ved almindeligt flertal.
Herefter foretages valg på normal vis blandt de tilbageværende kandidater, medmindre der er
yderligere mistillidsbegæringer.
Ændringer siden sidste generalforsamling:
-

Skærpet formulering om, at der ikke bør stilles forslag med helt nye ideer, som er fremkommet på
generalforsamling.

-

Ændringer der er påkrævet for en digital generalforsamling, herunder også ændring i hvordan der
stemmes om sidestillede forslag.

-

Fjernet referencer til suppleanter (som vi ikke har længere)
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BILAG B: BERETNINGER
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING
Skrevet af Christian Nørgaard
Vi nåede ikke særligt langt efter generalforsamlingen, før vi blev påvirket af Corona. Det gjorde i første
omgang af vores lokaler blev lukket sammen med resten af landet, og arbejdet med Corona kom til at fylde en
del resten af året. Vi skulle ret tidligt øge vores kommunikation med medlemmerne, og vores synlighed, så
alle kunne finde ud af hvad der foregik. Det er jo svært når vi ikke må mødes, så meget kommunikation
foregik over facebook. Vi føler det fungerede ret godt, og der var god respons, og de få gange vi var lidt for
hurtigt fik vi løst problemerne omkring det. Det håber vi er en af de ting vi kan tage med til efter Corona, og
fortsætte med.
Der var en masse information fra myndigheder som vi skulle forstå og formidle videre til vores medlemmer.
Det har været nyt for os, og vi har haft mange diskussioner i løbet af året omkring hvordan vi skal tolke
reglerne. Skal vi lede efter muligheder i reglerne, hvor vi teknisk set kan holde mere åbent, eller skal vi i
stedet føle at vi har en vigtig rolle for at stoppe smitte. Vi tror at vi ligesom de fleste andre lærte at Corona
ikke bare forsvandt i løbet af et par måneder, og var hurtig til at komme igen. Så vores holdninger flyttede sig
i løbet af året, og vi har det meget godt med at vi ikke tog chancer, men i stedet for valgte den sikre løsning.
Det lykkedes os dog at holde åbent et par måneder i sommer, med en masse restriktioner. Vi havde nogle
fantastiske frivillig der hjalp med at spritte ekstra af mellem holdene, og vi synes også at de enkelte hold og
brugere af lokalerne var rigtigt gode til at spritte af. Vi valgte dog også at betale for professionel rengøring,
primært i weekenden, hvor vi havde lidt svært ved at finde frivillige. Det betyder at vi har brugt ret mange
penge på rengøring, men det gjorde at vi i bestyrelsen følte at det var ansvarligt at holde åbent.
Mange af vores scenarier og arrangementer som vi havde glædet os til blev aflyst eller udskudt. Midsommer,
Sommerlejr, Sidste Søndag, Airsoft, Watch the skies og et par indendørs tabletop turneringer blev påvirket. I
starten af 2021 gik det også ud over Vinterlejr og Udvalgstur. Som det ser ud nu kan vi måske begynde at
håbe på en sommer, hvor nogle af disse aktiviteter kan komme igen. Vores sommer livescenarie Midsommer
kunne være en fantastisk måde at få lov til at åbne op igen, med et TRoA sommerscenarie, som i de gode
gamle dage, og forhåbentlig kan vi have et næsten normalt efterår uden restriktioner. Vi følger selvfølgelig
fortsat alle regler, og er i en god kontakt med Aalborg Kommune omkring den aktuelle status, så vi hurtigt
kan reagere, hvis der sker nyt.
Vi har tidligere brugt 2. salen til større arrangementer, men under Corona valgte vi at flytte tabletop derop,
og leje det oftere, så der var nok plads. Dette var endnu en ting vi valgte at bruge penge på, og vi valgte på et
tidspunkt at spørge kommunen, hvad det ville koste at have 2. salen hele tiden. Det viste sig at være billigere
end at leje det, og selv om vi måske efter Corona kunne klare os uden, så begyndte vi i efteråret et arbejde
omkring at udvide vores lokaler med 2. salen. Vi synes det kunne give nogle spændende muligheder for at få
endnu større lokaler, og vi synes økonomien er fornuftig. Desværre gjorde Corona at vi helt lukkede vores
lokaler, og stadig er lukkede, så vi kom ikke længere med planerne. Vi håber dog at vi kan finde en god
løsning omkring 2. salen, hvis der er opbakning til det fra vores medlemmer.
Det er lidt svært at vurdere på året som helhed. På den ene side har det nok været det værste år, måske i hele
TRoAs historie, da vi i lang tid ikke har kunnet komme i lokalerne, og vi har haft meget svært ved at udøve
vores hobby og interesser. Men hvis vi skal finde lidt positivt, så har det overrasket os hvor stærk en forening
vi har. Vi har nogenlunde holdt på vores medlemmer, vores økonomi er påvirket, men vi overlever, og vi har
mærket hvor vigtig TRoA og fællesskabet omkring er for en masse medlemmer. Det er fantastisk med den
store opbakning. Det har krævet mange kræfter, men når der engang bliver åbnet op igen, så er vi mindst lige
så stærke som før.

AIRSOFT
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Skrevet af Morten Baagøe
Som med resten har vores år også været presset af corona. Vi fik holdt et par spil i sommers med rigtig god
tilslutning så vi regner ikke med at have problemer med deltagere når vi engang starter igen. Vi satser på at
kunne starter op igen når vi rammer en grænse på ca 50.

BRÆTSPILSUDVALGET
Skrevet af Niels Christian Trude Christensen
Året har været meget stille, og vi har været ramt af Covid-19 som andre, vi har afholdt enkelte events hvor der
har været begrænset adgang til TRoA, det er gået fint. Der har desuden også været afholdt enkelte spontane
søndags arrangementer. Året er i rammen af de store begrænsninger gået fint.
Vi havde opprioriteret at bruge vore penge på brætspil i stedet for snacks og lignende. Dette fokus fører vi
videre til 2021 sæsonen.
Der er brugt 2.500 kr ud af budgettet på 8.000 kr.

FESTUDVALGET
Skrevet af Morten Baagøe
Som alle andre er vores beretning også præget af corona. Vi ville i 2020 for at gøre fester mere attraktive
kombinere dem med andre aktiviteter i klubben for derfor at give folk muligheden for at bliver og hygge efter
et arrangement, som var planen med fest i forbindelse med watch the skies mega game. Det er en plan vi har
tænkt os at holde fest i for 202? når vi starter igen. Dette betyder også at den eneste “faste” fest vi kommer til
at have nok bliver sommerfest/fødselsdagsfesten og resten bliver planlagt efter kalenderen i TRoA.

FRAKTION PAP
Udvalget er lukket – ingen årsberetning indsendt ved første indkaldelse.

IT-UDVALGET
Skrevet af Kåre Torndahl Kjær
IT-udvalget her oplevet endnu et roligt år.
Kernen er IT-udvalgets arbejde er stadig at være et serviceorgan der tilbyder ydelser for de øvrige aktiviteter i
TRoA: Hjemmeside, tilmelding, maillister – hvad du end har brug for i den retning vil vi gerne hjælpe med.
Vi har centraliseret dette både for at I som frivillige ikke behøver at bruge en masse kræfter på at lave den
slags men også for at spare penge for foreningen. Så laver du et arrangement hvor du har brug for noget
hjælp i den retning, så tag fat i os.
Det er vigtigt du gør det med al online tilstedeværelse så vi på den måde sikrer, at vi ikke bruger for mange
penge på hjemmesider eller har for mange forskellige løsninger rundt omkring som er svære at overskue og
administrere. Brug os, vi er der for det samme.

KIOSKUDVALGET
Skrevet af Peter Ganshorn Bliss
I år blev faklen givet videre til et nyt udvalg, derfor vil vi starte ud med at takke Karsten Rasmussen og Søren
Parbæk for mange års frivilligt arbejde i cafeen.
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Der er arbejdet for at standardisere og tydeliggøre cafe vagternes ansvar og de procedurer de skal følge. Dette
er gjort i forbindelse med genoptræning af majoriteten af vagterne, samt en opdateret drejebog som nu kan
benyttes såfremt noget skal genopfriskes.
Derudover er der oprettet en facebook gruppe, for at gøre kommunikation mellem udvalg og cafe vagter
lettere.
Vi undersøger fortsat alternative leverandører i håbet om at kunne undgå prisstigninger på vores sortiment.
Der er lavet en side for cafeen på Facebook for foreningens medlemmer, hvor tilbud og spotvarer vil blive lagt
op løbende, for at undgå at vi “spammer” TRoA´s hovedside.
Vi er kommet godt fra start og ser frem til at fortsætte arbejdet i 2021!

PROJEKT: X-WING
Skrevet af Karsten Rasmussen
2020 blev året, hvor foreningen TRoA, ligesom alle andre, blev ramt af restriktionerne omkring Covid-19.
Det lykkedes udvalget at afholde de vanlige turneringer i Januar og Februar forud for den første lukning af
landet, og da der blev åbnet op igen, så afholdt vi, ligeledes, de vanlige turneringer i Juli, August og
September.
Den planlagte holdturnering i Oktober måtte desværre aflyses, da restriktionerne igen blev indført, så 2020
er det lykkes os at afholde 5 af de normalt 12 årlige turneringer.
På den positive side kan det bemærkes, at vi har haft et positivt og opadgående deltagerantal, og ser frem til,
at kunne genstarte vores aktiviteter, når mulighederne igen er gunstige.
Perioden er i stedet blevet brugt til at arbejde med kampagne-materialer til et X-wing Arrangement i Klubregi, når Vi forhåbentlig i løbet af året 2021 kan komme i gang igen.
Vi bifalder Bestyrelsens beslutning om nedlukning, da det er den bedste måde, at sikre vores medlemmer på
– Vi ser frem til at se Jer alle sammen igen i forbindelse med foreningens forskellige aktiviteter.

SIDSTE SØNDAG
Skrevet af Steffen Kanstrup
Som alle ved så var 2020 noget af et anderledes år. Året startede godt ud, og de første to spilgange gik godt,
med flotte, høje deltagerantal og masser af arbejde med vores monsterdragter og forberedelser til året. Så
kom Corona og vi lukkede ned. Vi formåede at få ”sneget” en enkelt spilgang ind i august efter godkendelse
fra kommunen og politiet, inden vi lukkede ned igen.
Vi forbliver nedlukket indtil at forsamlingsforbuddet som minimum er hævet til 100 personer, hvilket vi ser
frem til.
Vi har dog lavet en del i perioden med nedlukning. Vi har lavet online rollespil sat ude i spillet, for de af vores
spillere der havde lyst til at deltage. Vi har afholdt ugentlige snakke aftener om Sidste Søndag, hvor vi har
haft temaer der har omhandlet alt fra tidligere plots til diskussioner om Warhammer verdenen. Disse foregår
hver mandag.
I det nye år sætter vi ekstra fokus på processen med at opdatere vores regelsæt, med bi-månedlige åbne
møder (på Discord til at starte med, indtil andet er muligt), hvor vi grundigt ser på at tilpasse regelsættet.

10

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk
Det kommer nok uden tvivl at dette er en noget anderledes beretning end tidligere, men det har også været
noget af at anderledes år. 2021 vil også være anderledes, og mange ting skal tilpasses og gøres anderledes end
vi har været vant til fra tidligere.
Men vi glæder os til at vi igen må komme i skoven og være sammen med alle vore dejlige deltagere.

TABLETOP-UDVALGET
Skrevet af Martin Brassøe
Året 2020 blev et år der har budt på mange udfordringer for tabletop gruppen i TRoA. Vi så en længere
nedlukning af vores lokaler og muligheden for at foretage os ting i løbet af foråret, men vi fandt løsninger og
det blev til flere aftener brugt på Discord med konceptet “Druk og Dukker” hvor vi sad og malede og hyggede
os. Samtidigt blev der kørt en hygge male udfordring, først mellem Lord of the Rings spillerne og inspireret af
denne også af de generelle tabletoppere på vores facebook.
Da vi endelig måtte være i lokalerne igen hen i mod sommeren blev de så sandeligt også taget vel i brug igen
inden for de rammer vi havde at arbejde i. 2. salen blev inddraget som fast torsdags brug grundet mængden
af mennesker vi oftest var begyndt at være mod slutningen af 2019 og starten af 2020. Den gjorde samtidigt
også vi nemmere kunne overholde afstandskrav og så videre mellem deltagerne. Herfra kørte vi trofast på
med Tabletop Torsdag så længe vi kunne, og det blev da også til at vi fik afholdt en enkelt Film/Maledag igen
(Temaet var Starship Troopers) og heri startet 2020s malekonkurrence “Den Gyldne Orcus” op også.
Desværre lukkede vi jo som bekendt ned i slut oktober og vi har derfor ikke kunnet få afviklet denne
konkurrence eller andre aktiviteter siden. Discord er dog blevet taget i brug i den sidste del af 2020 igen og vi
mødes regelmæssigt der og hygge sludre.
Som helhed betød nedlukningen af lokalerne desværre også at utroligt mange af vores planlagte og faste
turneringer i forskellige spil blev aflyst og derfor har vi ikke kunnet afholde meget andet end vores normale
torsdags arrangementer. Blandt de omfattede turneringer er der tale om både TRoA Champions, 40k
Doubles (2 gange), LotR turneringer, Star Wars Legion turnering, TRoAFaux og en del andre som ikke blev
til noget, men som vi kraftigt arbejder for at skal blive til noget i det kommende år såfremt Covid-19 tillader
dette.

UNGDOMSUDVALG
Skrevet af Emil Frej Gyldholm Møller og Erik Støvring
Året startede ud med at vi mærkede noget pres på de indre rækker, et problem der er vendt tilbage i løbet af
orden. Vi har dog søgt at få flere medlemmer med, og det lykkedes da Valdemar Jensen sluttede sig til holdet.
Før Covid-19 oplevede vi en stejl stigning i deltagere, men nedlukningen tvang os til at omstille os.
Erik stod bravt for Aktiv Tirsdag Online i foråret, som inviterede TRoAs børn og unge med til at spille
computerspil, og være sociale på den dertil oprettede discord server. Vi forsøgte derigennem at stille os til
rådighed som TRoA netværk for de børn og unge der kunne have brug for det.
Efter sommeren fik vi lov til at åbne op igen, og det lykkedes os at stige til 20-25 deltagere, det højeste tal
længe. Det tvang os til at sætte en ekstra mand på vagtplanen, hvilket lagde pres på vores mandskab.
Efter sommeren tiltrådte Emil som hovedansvarlig, for aktiv tirsdag og ungdomsudvalget, dog stadig med
Erik på sidelinjen til at hjælpe med oplæringen, sådan at Erik nu effektivt er kransekagefigur. Ifølge Emil går
det fint, og det har været let at finde en god rytme.
I efteråret lukkede vi ned igen og satte endnu engang Aktiv Tirsdag Online i søen. Denne gang med Emil og
Erik ved roret. I den forbindelse fandt vi frem til Tabletopia Online, hvilket vi fik en account til så vi kunne
komme til at spille brætspil med børnene igen.
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Vi ser frem til at vi kan åbne op igen, men indtil da forsøger vi at holde dampen oppe og være et socialt
netværk for TRoA børn og unge.
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER
REGNSKAB TROA 2020
Kontobetegnelse

Regnskab 2020 % af Budget Budget 2020 Regnskab 2019 Budget 2019

Medlems indtægter
Kontingent Senior

147.325,08

95%

154.800,00

134.475,00

140.400,00

Kontingent Ungdom

38.175,00

114%

33.600,00

36.800,00

34.200,00

Kontingent Junior

22.630,00

101%

22.500,00

18.385,00

13.500,00

Kontingent Familie

3.700,00

97%

3.800,00

2.600,00

1.600,00

Kontingent TRoAs Venner

3.300,00

97%

3.400,00

3.000,00

3.000,00

200,00

100%

200,00

600,00

1.000,00

Kontingent Efterskoler
Kontingenter i alt

215.330,08

99%

218.300,00

195.860,00

193.700,00

Klubskabsleje

7.325,00

102%

7.200,00

5.675,00

5.550,00

Gebyr opkrævning

3.350,00

112%

3.000,00

4.250,00

6.500,00

21.450,00

98%

21.918,00

17.360,00

15.360,00

1.914,00

55%

3.500,00

4.250,00

2.400,00

249.369,08

98%

253.918,00

227.395,00

223.510,00

Aktivitetstilskud
Gæste adgang i TRoA
Medlems indtægter i alt
Lokaleudgifter
Husleje

-64.552,50

75%

-86.070,00

-86.070,00

-86.070,00

Andre lokale udgifter

-56.216,77

191%

-29.500,00

-19.250,02

-18.500,00

Alarm / Udrykninger
Nyindkøb / Renovering / Nøgler
Lokaleudgifter i alt

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

-13.432,04

97%

-13.800,00

-51.767,92

-35.914,00

-134.201,31

104% -129.370,00

-157.087,94 -140.484,00

Cafe
Varesalg Cafevare
Vareforbrug Cafevare
Varesvind Cafevare
Kassedifferencer Cafe
Cafe i alt

80.593,09

54%

150.000,00

183.581,16

130.000,00

-82.111,92

68%

-120.000,00

-144.624,60

-121.500,00

-1.816,37

45%

-4.000,00

-4.189,61

-1.000,00

0,00

0%

0,00

237,00

0,00

-3.335,20

-13%

26.000,00

35.003,95

7.500,00

87.522,00

40.000,00

140.497,70

145.000,00

Magic
Varesalg Magicvare

-80.933,21

-32.000,00

-126.154,34

-120.000,00

Magic i alt

Vareforbrug Magicvare

6.588,79

8.000,00

14.343,36

25.000,00

Cafe+Magic

3.253,59

34.000,00

49.347,31

32.500,00

-15.070,00

-5.728,02

-10.070,00

Administration
Bestyrelsen aktiviteter og lign.
Betaling løsninger

-18.509,68

123%

-3.028,98

52%

-5.850,00

-10.610,28

-7.100,00

-23.135,09

92%

-25.250,00

-25.100,75

-25.400,00

Webhotel og domæner mm

-3.906,17

95%

-4.125,00

-4.192,91

-2.600,00

Reklame og PR (tryksager)

-1.471,38

29%

-5.000,00

-1.644,80

-5.000,00

0,00

0%

0,00

-182,50

0,00

Løn Sekretær

-40.845,63

97%

-42.000,00

-40.815,00

-42.000,00

Udvalgsturen

Kontorhold og regnskab

Diverse administrations udgift

-26.111,75

109%

-24.000,00

-23.918,10

-25.000,00

Værksted

-1.526,05

17%

-9.000,00

-4.126,97

-2.000,00

Bank omkostninger

-4.241,76

212%

-2.000,00

-1.130,50

-1.500,00

Administration i alt

-122.776,49

93%

-132.295,00

-4.355,13

-17%

26.253,00

Faste indtægter /udgifter total

-117.449,83 -120.670,00
2.204,54

-5.144,00
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Kontobetegnelse

Regnskab 2020 % af Budget Budget 2020 Regnskab 2019 Budget 2019

Aktiviteter
Airsoft

3.346,05

62%

5.400,00

4.750,88

4.312,00

Brætspil

-3.527,71

43%

-8.200,00

-7.370,22

-7.000,00

Fraktion pap

10.855,12

184%

5.900,00

930,28

7.500,00

Festudvalg

-1.342,25

0%

0,00

-2.177,78

0,00

-11.353,22

783%

-1.450,00

868,70

-8.200,00

200,00

0%

0,00

0,00

0,00

-7.724,16

64%

-12.000,00

-7.960,01

-6.000,00

-958,89

33%

-2.875,00

-1.233,84

-2.875,00

928,13

0%

0,00

370,64

0,00

Lan udvalg

0,00

0%

0,00

79,25

0,00

Nordens Nætter

0,00

0%

0,00

-367,89

2.800,00

Nyhedsudvalg

0,00

0%

0,00

-50,64

-500,00

-9.576,93

72%

-13.225,00

-12.160,63

-9.963,00

Airsoft (Rørdal) event 1

0,00

0%

0,00

0,00

Airsoft (Rørdal) event 2

0,00

0%

0,00

0,00

Balade i Brikby

0,00

0%

0,00

0,00

Sidste Søndag Døgnscenarie

0,00

0%

-1.935,00

-227,68

120,00

Midsommer (tidl. Krigslive)

0,00

0%

50,00

0,00

0,00

Sommerlejr

2.546,35

56%

4.560,00

9.464,20

6.000,00

Vinterlejr

2.626,45

463%

567,50

857,07

545,00

Arrangement (30 års fødselsdag)

0,00

0%

-12.810,73

-15.000,00

Små events (Små Live m.m.)

0,00

0%

1.256,00

-19,58

1.353,00

5.172,80

115%

4.498,50

-2.736,72

-6.982,00

-2.390,00

0%

0,00

11.318,73

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

-2.390,00

0%

0,00

11.318,73

0,00

-11.149,26

-64%

17.526,50

-1.374,08

-22.089,00

Sidste Søndag
Live-huse (reparation+nye)
Table-Top
Ungdomsudvalg
X-Wing

Aktiviteter i alt
Arrangementer

Arrangementer i alt
Andet
Ekstraordinær indtægt/udgift
Hensættelser
Andet i alt
Resultat Foreningen TRoA i alt
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Kontobetegnelse

Regnskab 2020 Regnskab 2019

Aktiver
Medlemmer Samlekonto
Slettede medlemmer
Likvider i alt
Varelager Cafe - vare
Varelager Udvalg - Airsoft
Varelager Cafe - Fraktion Pap
Varelager Udvalg - Faktion Pap
Varelager Udvalg - Bar

-2.150,00

-1.175,00

0,00

0,00

261.712,04

203.689,97

6.356,24

36.965,86

20.125,00

0,00

102.517,93

65.263,35

6.994,05

9.015,91

14.103,45

17.370,95

Depositum Husleje

0,00

0,00

Tilgodehavende Nets

0,00

0,00

Øvrige Tilgodehavende

0,00

0,00

409.658,71

331.131,04

Egenkapital Primo

312.425,37

313.799,45

Årets resultat

-11.149,26

-1.374,08

Egenkapital i alt

301.276,11

312.425,37

Depositum Nøgler

12.800,00

12.600,00

Samlekonto Kreditorer

93.981,60

4.233,67

Øvrige skyldige omkostninger

0,00

0,00

Kontingenter næste år

0,00

0,00

106.781,60

16.833,67

1.601,00

1.872,00

Reparation af livehuse

0,00

0,00

Flytning af foreningen

0,00

0,00

Henlæggelser i alt

0,00

0,00

409.658,71

331.131,04

Passiver

Gæld

Gæld i alt
Skyldige afgifter
Henlæggelser

Passiver i alt
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BUDGET FOR TROA 2021
Kontobetegnelse

Budget 2021

Regnskab 2020 % af Budget

Budget 2020

Medlems indtægter
Kontingent Senior

147.600,00

147.325,08

95%

154.800,00

Kontingent Ungdom

38.400,00

38.175,00

114%

33.600,00

Kontingent Junior

22.500,00

22.630,00

101%

22.500,00

Kontingent Familie

3.800,00

3.700,00

97%

3.800,00

Kontingent TRoAs Venner

3.400,00

3.300,00

97%

3.400,00

200,00

200,00

100%

200,00

215.900,00

215.330,08

99%

218.300,00

7.200,00

7.325,00

102%

7.200,00

4.000,00

3.350,00

112%

3.000,00

25.350,00

21.450,00

98%

21.918,00

Kontingent Efterskoler
Kontingenter i alt
Klubskabsleje
Gebyr opkrævning
Aktivitetstilskud
Gæste adgang i TRoA

1.500,00

1.914,00

55%

3.500,00

253.950,00

249.369,08

98%

253.918,00

Husleje

-90.891,67

-64.552,50

75%

-86.070,00

Andre lokale udgifter

-40.000,00

-56.216,77

191%

-29.500,00

Medlems indtægter i alt
Lokaleudgifter

Alarm / Udrykninger
Nyindkøb / Renovering / Nøgler
Lokaleudgifter i alt

0,00

0,00

0%

0,00

-56.000,00

-13.432,04

97%

-13.800,00

-186.891,67

-134.201,31

104%

-129.370,00

Cafe
Varesalg Cafevare
Vareforbrug Cafevare
Varesvind Cafevare
Kassedifferencer Cafe
Cafe i alt

70.000,00

80.593,09

54%

150.000,00

-55.000,00

-82.111,92

68%

-120.000,00

-2.000,00

-1.816,37

45%

-4.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

13.000,00

-3.335,20

-13%

26.000,00

Magic
Varesalg Magicvare

75.000,00

87.522,00

40.000,00

-70.000,00

-80.933,21

-32.000,00

Magic i alt

5.000,00

6.588,79

8.000,00

Cafe+Magic

18.000,00

3.253,59

34.000,00

Bestyrelsen aktiviteter og lign.

-9.170,00

-18.509,68

123%

-15.070,00

Betaling løsninger

-3.500,00

-3.028,98

52%

-5.850,00

Vareforbrug Magicvare

Administration

Kontorhold og regnskab

-22.000,00

-23.135,09

92%

-25.250,00

Webhotel og domæner mm

-4.125,00

-3.906,17

95%

-4.125,00

Reklame og PR (tryksager)

-5.000,00

-1.471,38

29%

-5.000,00

0,00

0,00

0%

0,00

Løn Sekretær

-42.000,00

-40.845,63

97%

-42.000,00

Udvalgsturen

-25.000,00

-26.111,75

109%

-24.000,00

-2.000,00

-1.526,05

17%

-9.000,00

Diverse administrations udgift

Værksted
Bank omkostninger

-2.000,00

-4.241,76

212%

-2.000,00

Administration i alt

-114.795,00

-122.776,49

93%

-132.295,00

-29.736,67

-4.355,13

-17%

26.253,00

Faste indtægter /udgifter total
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Kontobetegnelse

Budget 2021

Regnskab 2020 % af Budget

Budget 2020

Aktiviteter
Airsoft

0,00

3.346,05

62%

5.400,00

Brætspil

-5.000,00

-3.527,71

43%

-8.200,00

Fraktion pap

-5.000,00

10.855,12

184%

5.900,00

Festudvalg

0,00

-1.342,25

0%

0,00

-1.450,00

-11.353,22

783%

-1.450,00

0,00

200,00

0%

0,00

Table-Top

-8.000,00

-7.724,16

64%

-12.000,00

Ungdomsudvalg

Sidste Søndag
Live-huse (reparation+nye)

-2.000,00

-958,89

33%

-2.875,00

X-Wing

0,00

928,13

0%

0,00

Lan udvalg

0,00

0,00

0%

0,00

Nordens Nætter

0,00

0,00

0%

0,00

Nyhedsudvalg

-500,00

0,00

0%

0,00

-21.950,00

-9.576,93

72%

-13.225,00

Airsoft (Rørdal) event 1

0,00

0,00

0%

Airsoft (Rørdal) event 2

0,00

0,00

0%

Balade i Brikby

0,00

0,00

0%

Sidste Søndag Døgnscenarie

0,00

0,00

0%

Aktiviteter i alt
Arrangementer

Midsommer (tidl. Krigslive)

-1.935,00

-3.000,00

0,00

0%

50,00

4.560,00

2.546,35

56%

4.560,00

Vinterlejr

0,00

2.626,45

463%

567,50

Arrangement (30 års fødselsdag)

0,00

0,00

0%

Sommerlejr

Små events (Små Live m.m.)
Arrangementer i alt

0,00

0,00

0%

1.256,00

1.560,00

5.172,80

115%

4.498,50

111.234,00

-2.390,00

0%

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

111.234,00

-2.390,00

0%

0,00

61.107,33

-11.149,26

-64%

17.526,50

Andet
Ekstraordinær indtægt/udgift
Hensættelser
Andet i alt
Resultat Foreningen TRoA i alt

Det inkluderer desuden:
•

3.000 til fjernelse af radiator under Nyindkøb / renovering (bevilliget sidste år men ikke brugt)

•

3.000 til inventar til kiosk under Nyindkøb / renovering (bevilliget sidste år men ikke brugt)

Bemærk, at vi forsøger at sælge ud af vores Magic-lager. Vi budgetterer konservativt med at vi sælger ca. til
indkøbspris hvorfor vi hverken har sat en gevinst eller et tab på budgettet for denne aktivitet.
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BILAG D: FORSLAG
Forslag er opdelt i fire kategorier; kontingentforslag, budgetforslag, vedtægtsændringsforslag og øvrige
forslag.
Forslag som er sidestillede – dvs. hvis et forslag går igennem falder de øvrige automatisk – er udover et
nummer forsynet med bogstaver, hvor de mest yderliggående forslag har de bogstaver, som kommer først i
alfabetet. Det betyder, at stemmerækkefølgen for forslag følger alfabetet for disse forslag.
Se i øvrigt forretningsordenen for nærmere information om hvordan forslag – herunder sidestillede forslag håndteres.
TRoAs forhold til landsforeningen
Bifrost har gennem de sidste par år forsøgt at ændre sig fra en paraply-organisation, hvor foreninger som
TRoA var medlem, til en landsforening hvor alle rollespillere er medlems af Bifrost direkte, og foreningerne
ses mere som lokalafdelinger, i stil med hvad man kender fra spejderne.
Motivationen fra Bifrost er at man så kan få flere penge, og at man kan få mere politisk indflydelse, som man
eksempelvis har brugt til at forsøge at få armbrøster tilladte som legetøj i Danmark.
TRoA har deltaget på generalforsamlinger de sidste 2 år, og forklaret at vi ikke føler vi som forening er klar til
disse ændringer, og at vi savner noget gennemsigtighed. Eksempelvis ændres kontingentet til at være per
medlem, og det kontingent TRoA skal betale stiger med omkring 3-400%, og med udsigt til yderligere
stigninger. Vi har svært ved at gennemskue hvad pengene skal bruges til, og føler ikke der er helt den samme
ansvarlighed med pengene som vi er vant til i TRoA.
Til generalforsamlingen føler vi der er meget lidt forståelse for vores synspunkter, og en del meget mindre
foreninger kan ikke forstå problemet med at kontingentet for os stiger voldsomt. Da stemmer på
generalforsamlingen er for hver forening bliver vi og andre større primært jyske foreninger nedstemt.
Bestyrelsen har derfor indgået et samarbejde med andre jyske foreninger som Einherjerne, Den Glemte
legion og Østerskov Efterskole omkring vores bekymringer. Dette samarbejde forventes udvidet med flere
foreninger der er i lignende situation eller sympatiske for problematikken.
TRoA har tidligere været meget stor fortaler for Bifrost, og støttet dem. Vi føler der er grund til at anlægge et
lidt mere kritisk forhold til Bifrost og sikre der fortsat er plads til vores måde at være forening på. Det er dog
vigtigt for os at dialogen foregår sagligt uden en masse drama og pegen fingre, så det vil vi forsøge at undgå.
Ovenstående skal ses som bestyrelsens oplæg som vi gerne vil høre medlemmernes holdning til. Lidt uanset
hvad håber vi dog at generalforsamlingen vil give bestyrelsen mandat til at fortsætte dialogen med Bifrost
fremover med en vis handlefrihed.
Kontingentforslag
Kontingentforslag er forslag til foreningens kontingent.

FORSLAG K-1: UÆNDRET KONTINGENT
FORSLAG
Ingen kontingentændringer.
Senior (over 24 år): 900 DKK om året
Ung (18-24 år): 600 DKK om året
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Junior (under 18 år): 500 DKK om året
Efterskole (indmeldt på Epos eller Østerskov efterskoler): 200 DKK om året
TRoAs Venner (vennemedlemsskab, giver ikke ret til at bruge lokalerne): 200 DKK om året
Forældre (Kræver et barn der er medlem med et juniorkontingent): 200 DKK om året

MOTIVATION
Bestyrelsen vurderer, at de nuværende kontingenter er hensigtsmæssige. Bestyrelsen kunne godt ønske at
der var færre kontingenter både af hensyn til overskueligheden for (nye) medlemmer men også af hensyn til
det administrative arbejde, men har gennemgået de eksisterende kontingenter og ikke fundet nogen
ændringer som den ønsker at gennemføre.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Budgetforslag
Budgetforslag er forslag til foreningens virke i 2021 som har økonomiske konsekvenser og som ikke er
inkluderet i bestyrelsens budgetforslag.

FORSLAG B-1A: OVERTAGELSE AF 2. SALEN MED EN BUDGETRAMME PÅ 50.000
FORSLAG
At TRoA udvider sit ”lejemål” i de kommunale lokaler med den store sal på 2. salen på Godthåbsgade 8A.
Den vil således eksklusivt være til rådighed for TRoAs brug.
I samme omgang afsætter vi 50.000 DKK til indretning for at tilpasse den vores anvendelse. Der foreligger
som udgangspunkt et oplæg til hvordan de 29.000 af disse kan anvendes, men den præcis brug af midler
disponeres i en proces med medlemsinddragelse som igangsættes af bestyrelsen og i første omgang foreslås
foretaget af et udvalg udpeget af bestyrelsen – men den præcise model fastlægges efter generalforsamling.
Leje af 2. salen koster os ca. 23.000 DKK ekstra om året. Historisk har vi over de sidste år haft en
lejeomkostning af 2. salen på ca. 9.000 DKK. Det betyder at permanent leje af 2. salen medfører en stigning i
vores omkostninger på ca. 14.000 DKK om året.

O PLÆG : I NDRETNING : STADIE 1
P ROJEKTOR
Som fællesrummet/battle på 1.salen er det også planlagt at opsætte en projektor. Dette giver fleksibilitet i
forbindelse med filmaftener, fremvisninger og arrangementer internt i foreningen. Men gør også lokalet
mere attraktivt at udleje i forbindelse med arrangementer fra andre foreninger som låner TRoA’s lokaler.

T ROLDTEKTPLADER
Der er blevet gjort opmærksom på en problematisk akustik på 2.salen i forbindelse med et stigende antal af
mennesker. Derfor vil man på skråvæggene opsætte troldtekt-plader for at tilpasse rummets akustik.

R UMDELERE OG HJUL
For at give fleksibilitet i rummets inddeling og brug vil der blive opstillet 3 store rumdelere som også
fungerer som reolsystem. Disse vil være monteret med låsbare hjul. Dette gør at man ved at omarrangere
rumdelerne kan inddele 2.salen i flere “zoner” ved fx større arrangementer. De vil også hjælpe på akustikken.

D IVERSE , MALING OG SKRUER
En pulje til udgifter til småting som skruer, søm etc. Også til maling af evt. ting.
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H ÅNDVÆRKER
Da vi ikke selv må foretage større håndværksmæssige tiltag så kan det blive aktuelt at vi ikke selv må
installere ovennævnte troldtekt-plader. Derfor kan det være nødvendigt at indhente en tømrer til formålet.

L YD /IT
Højtalere og chromecast til projektoren.
Post
Projektor

stk pris
4.999,00 kr.

antal
1,00

Troldtekt plader

108,00 kr.

50,00

Rumdelere

699,00 kr.

3,00

Maling

250,00 kr.

2,00

39,50 kr.

24,00

Hjul

Skuer

beløb note
4.999,00 kr. https://www.elgiganten.dk/product/tvbillede/projektor-og-projektorlarred/EBW42/epsonprojektor-eb-w42
5.400,00 kr. https://www.bygmax.dk/troldtekt-traebetonpladehvid-extrem-fin-k5-m-fas-25x600x1200-mm.html
2.097,00 kr. https://www.ikea.com/dk/da/p/kallax-reol-hvid30275861/
500,00 kr.
948,00 kr. https://www.ikea.com/dk/da/p/rill-hjul-med-bremsegra-56820000/

500,00 kr.

500,00 kr.

Diverse

1.000,00 kr.

1.000,00 kr.

Håndværker

4.000,00 kr.

4.000,00 kr.

Lyd/IT

3.500,00 kr.

3.500,00 kr.

I alt

22.944,00 kr.

MOTIVATION
Igennem længere tid er det blevet tydeligt for os i bestyrelsen af vi i TRoA er kommet i den situation at vi står
med et kapacitetsproblem for at kunne imødekomme mængden af mennesker der ønsker at deltage til
arrangementer i lokalerne. Det er jo naturligvis et fedt luksus problem at stå med, men såfremt vi ønsker at
bibeholde al den fede aktivtitet vi ser, er vi også nødt til at vurdere hvordan vi bedst kan imødekomme og
have pladsen til det hele.
Som led i responsen på Covid-19 valgte vi da vi åbnede igen at leje 2. salen i bygningen fast om tirsdagen og
torsdagen for hele 2020. Vi har siden da erfaret at 2. salen kraftigt kan afhjælpe det kapacitetsproblem vi
stod med i foreningen og tilbyde os bedre plads til at imødekomme særligt den store mængde tabletoppere
der mangler pladsen. Vi har desuden gennem de sidste par år også mange gange lejet 2. salen til andre
aktiviteter, både til når ungdomsudvalget har haft nerf krige, der har været turneringer i diverse figurspil,
TRoA Marked bruger den hver gang og et nær utal af andre aktiviteter hvor vi trækker på den plads vi kan få
igennem 2. salen.
Derfor er det bestyrelsens ønske at vi i TRoA fast kan overtage 2. salen således vi har muligheden for at
kunne bruge denne altid og uden at vi skal forhåndsreservere den gennem kommunen. Samtidigt ville en
overtagelse af den også betyde at vi får mulighed for at kunne indrette den bedre til at imødekomme vores
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specifikke krav og ønsker til lokalet. Ting der i dag ikke kan lade sig gøre da den netop skal være fleksibel i sin
rolle som generelt altmuligt lokale for alle kommunens foreninger. Som en sidste ting så ser vi ofte og bliver
også gjort opmærksom på at det ofte kan være svært at presse arrangementer ind i vores kalender i
weekenderne da mange aktiviteter gerne vil benytte lokaler her. Specielt battle-lokalet er meget efterspurgt
og en overtagelse af 2. salen ville afhjælpe netop dette og give arrangører flere muligheder for at afholde
endnu flere fede aktiviteter i lokalerne end vi har kunnet før.
Hvis vi ser på de udgifter vi havde på at leje 2. sal i 2020 til enkeltarrangementer, så havde vi sparet penge,
hvis vi i stedet for havde betalt en fast husleje, så vi mener også rent prismæssigt at det giver mening at
udvide med 2. salen, og vi vurderer at vores økonomi kan bære det fremover. Bedre lokaler kan potentielt
også være med til at tiltrække flere medlemmer, og dermed sikre økonomien endnu mere.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-1B: OVERTAGELSE AF 2. SALEN MED EN BUDGETRAMME PÅ 29.000
FORSLAG
Samme forslag som B-1A men hvor der afsættes et mindre beløb.

MOTIVATION
Som forslag B-1A.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen

FORSLAG B-2: PENGE AFSAT TIL CORONA -RENGØRING
FORSLAG
Der afsættes 10.000 DKK til at købe sig til hjælp med rengøring i weekenderne såfremt der fortsat er
skærpede rengøringskrav ifbm. Corona for at kunne holde klubbens lokaler åbne.

MOTIVATION
I 2020 blev langt størstedelen af den daglige rengøring af lokalerne varetaget af en lille flok hårdtarbejdende
frivillige. Foruden deres arbejde havde vi ikke kunnet holde foreningen åbent.
De havde dog primært mulighed for at varetage rengøring i hverdagene så for at kunne holde foreningen
åbent i weekenden valgte vi at tilkøbe rengøring fra et firma. Dette var ret omkostningsfuldt, men et
nødvendigt supplement til de frivilliges arbejde. Det var en beslutning bestyrelsen tog for at kunne have så
upåvirket åbningstid som muligt, men det var uden hjemmel i budgetterne.
Når vi igen må åbne lokalerne, er det langt fra sikkert, at vi kan bemande rengøring alle ugens dage med
frivillige. Måske kan vi gøre det i en periode, måske har vi fortsat brug for et supplement i form af betalt
rengøring.
Derfor foreslår bestyrelsen at der afsættes op til 10.000 DKK til betalt rengøring som supplement til de
frivillige. Disse midler disponerer bestyrelsen over til at supplere det frivillige arbejde for at maksimere hvor
meget vi kan holde lokalerne åbent.
Såfremt dette forslag ikke vedtages, betragtes det som en tilkendegivelse af, at foreningen ikke skal bruge
betalt rengøring til at imødekomme skærpede corona-krav. Det betyder at det alene skal gøres med frivillig
kraft og kan derfor betyde, at hvis der ikke er tilstrækkeligt med frivillige, kan det medføre hel eller delvis
lukninger af lokalerne i en periode.
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Forslaget er meget løst beskrevet. Det er i praksis umuligt at sige præcist hvor langt 10.000 DKK rækker da
det afhænger af antallet og aktivitetsniveauet af de frivillige, de præcise retningslinier og hvor lang tid de
løber over.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Vedtægtsændringsforslag
Vedtægtsændringsforslag er forslag, der kræver ændringer i foreningens vedtægter. Bemærk at sådanne
forslag kræver 2/3 flertal ud af de totalt fremmødte stemmer.

FORSLAG V-1: OPDATERE PASSUS OM INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING SÅ DEN MATCHER INDKALDELSE TIL ORDINÆR

FORSLAG
§ 9 ændres fra:
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges varsel
og foretages af bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende
desangående. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde punkterne fra anmodningen på en
specificeret dagsorden. Bekendtgørelsen sker ved skriftlig meddelelse til det enkelte medlem
eller ved meddelelse i klubbladet.
Til:
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt via email og
opslag på forenings hjemmeside med mindst 1 uges varsel og foretages af bestyrelsen senest
3 uger efter modtagelsen af det skriftlige forlangende desangående. Øvrige internetsider
hvor foreningen har tilstedeværelse, kan efter bestyrelsens beslutning anvendes udover
ovennævnte. Indkaldelsen skal indeholde punkterne fra anmodningen på en specificeret
dagsorden.

MOTIVATION
For noget tid siden opdaterede vi passus omkring hvilke kanaler vi ville bruge til indkaldelsen på vores
ordinære generalforsamling men vi fik ikke opdateres den ekstraordinære til at matche. Denne ændring
opdaterer passus for den ekstraordinære så den matcher den ordinære. Den primære ændring her er, at vi
foretager indkaldelser gennem email, hjemmeside og eventuelle andre kanaler vi vurderer er
hensigtsmæssigt i stedet for klubblad og ”skriftlige meddelelse til det enkelte medlem”.

FORSLAGSSTILLER
Bestyrelsen
Øvrige forslag
Øvrige forslag er forslag der hverken påvirker kontingent, budgettet eller vedtægterne.
Der var ingen øvrige forslag.
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BILAG E: VEDTÆGTER
Nedenstående er foreningens vedtægter efter generalforsamlingen.

1. FORENINGENS NAVN
Stk. 1: Foreningens navn er “The Realm of Adventurers”. Forkortet: TRoA.
Stk. 2: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

2. FORENINGENS MÅL
Stk. 1: Foreningens formål er at drive folkeoplysende arbejde ved udbredningen af kendskabet til rollespil,
brætspil og nært beslægtede aktiviteter, f.eks. gennem kurser, turneringer og andre arrangementer. Tillige vil
foreningen søge at hjælpe medlemmerne til at udvikle deres rollespil. Samtidigt skal foreningen arbejde for
at give børn og unge mulighed for kammeratligt samvær i deres fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i
rollespillet styrkes i deres evne og lyst til at deltage i det forpligtende fællesskab og dermed tage ansvar for
eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

3. MEDLEMMER
Stk. 1: Som medlem optages enhver, der indbetaler det fastsatte kontingent, og som er villig til at overholde
nærværende vedtægter.
Stk. 2: Prøveperiode og mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer for ikke-medlemmer fastsættes
af bestyrelsen.

4. KONTINGENT OG ØKONOMI
Stk. 1: Midler til foreningens drift henhører dels fra kontingent fra medlemmerne og dels fra foreningens
aktiviteter. Derudover kan der søges om tilskud fra kommunen og andre tilgængelige fonde og legater.
Stk. 2: Medlemskontingentet fastlægges af generalforsamlingen for et år frem i tiden.
Stk. 3: Udmeldelse af foreningen er alene gyldigt hvis det er meddelt skriftligt til bestyrelsen. Medlemskabet
ophører øjeblikkeligt eller når kontingentperioden udløber, alt efter medlemmets ønske. Der vil ikke blive
tilbagebetalt kontingent eller anden form for godtgørelse.
Stk. 4: Det pålægger bestyrelsen at gå i dialog med medlemmer der ikke melder sig ud eller svarer
kontingent til tiden med henblik på at få etableret aftale om udmeldelse eller afregning af skyldigt
kontingent. Medlemmer der ikke har meldt sig ud, svaret kontingent eller indgået aftale med bestyrelsen kan
bestyrelsen vedtage at sende til inkasso eller lignende tiltag for at inddrive penge eller få en aftale i stand.
Stk. 5: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

5. EKSKLUSION
Stk. 1: Bestyrelsen kan på et hvert bestyrelsesmøde, med en skriftlig begrundelse, ekskludere et medlem fra
foreningen eller et aktivitetsområde, hvis mindst 3/4 af bestyrelsen stemmer herfor. Forinden bestyrelsen
træffer sin beslutning, skal medlemmet høres.
Stk. 2: Eksklusionen skal meddeles medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste
generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive
refunderet indbetalt kontingent.

6. KOMPETENCE OG STEMMERET
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Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen.
Stk. 2: Kun medlemmer med gyldig medlemskvittering har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme.

7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Der afholdes ordinær generalforsamling i januar, februar eller marts måned. Dog afholdtes den første
og stiftende generalforsamling onsdag den 9. august 1989.
Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt via email og opslag på forenings hjemmeside
senest 4 uger før afholdelse. Øvrige internetsider hvor foreningen har tilstedeværelse, kan efter bestyrelsens
beslutning anvendes udover ovennævnte. Indkaldelsen skal som minimum indeholde en foreløbig
dagsorden.
Stk. 3: Ønskes et emne optaget på dagsordenen for en ordinær generalforsamling, må en skriftlig og
motiveret anmodning tilstiles bestyrelsen senest 3 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.
Stk. 4: Regnskab og budget skal være tilgængelig for medlemmerne via de i stk. 2 nævnte kanaler senest 14
dage før generalforsamlingen.

8. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
•

Valg af dirigent og referent.

•

Valg af stemmeudvalg

•

Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

•

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

•

Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse

•

Indkomne forslag

•

Valg af formand og kasserer

•

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

•

Valg af intern revisor

•

Valg af delegerede til Landsforeningen

•

Eventuelt

9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter beslutning af den ordinære generalforsamling,
bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Forlangender i så henseende må
afgives skriftligt og motiveret med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt via email og opslag på forenings
hjemmeside med mindst 1 uges varsel og foretages af bestyrelsen senest 3 uger efter modtagelsen af det
skriftlige forlangende desangående. Øvrige internetsider hvor foreningen har tilstedeværelse, kan efter
bestyrelsens beslutning anvendes udover ovennævnte. Indkaldelsen skal indeholde punkterne fra
anmodningen på en specificeret dagsorden.
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10. GENERALFORSAMLINGS FORHANDLINGER
Stk. 1: Forhandlingerne ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent. Afgørelse af alle formelle
spørgsmål vedrørende forhandlingerne tilkommer dirigenten. Over forhandlingerne føres et referat, der
underskrives af dirigenten og formanden.
Stk. 2: På generalforsamlingen kan der kun træffes afgørelse i spørgsmål, der er optaget på dagsordenen.
Stk. 3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Såfremt blot et
medlem begærer det, skal afstemningen ske skriftligt.
Stk. 4: Ved stemmeopgørelse er det forslag vedtaget eller den kandidat valgt, som har opnået højest
stemmeantal.
Stk. 5: Blanke stemmer indgår ikke i optælling af stemmer, og kan derfor ikke vægte for eller imod.
Undtaget dette er forslag til vedtægtsændringer, der ifølge vedtægterne skal have 2/3 stemmer for forslaget.

11. VALG AF BESTYRELSE
Stk. 1: Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand,
næstformand, kasserer og øvrige medlemmer, således at bestyrelsens medlemmer udgør 5-7 personer.
Stk. 2: Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Valgt til bestyrelsen er de 3 til 5 kandidater, der opnår
højest antal stemmer.
Stk. 4: Bestyrelsen sidder fra den generalforsamling hvorpå de er valgt indtil næste, ordinære
generalforsamling.
Stk. 5: Ingen enkeltperson kan på noget tidspunkt besidde mere end en af følgende roller; Formand,
Næstformand, Kasserer, Bestyrelsesmedlem.

12. KONSTITUERING, MØDER OG FORRETNINGSORDEN
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
Stk. 2: Bestyrelsen afholder møder så ofte, det er fornødent, dog mindst ét i hvert kvartal. Bestyrelsen
fastlægger selv sin dagsorden.
Stk. 3: Ethvert forslag fra et medlem, der kommer bestyrelsen i hænde, skal fremlægges på det næste
bestyrelsesmøde.
Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til specielle opgaver.
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede,
rundet op.
Stk. 6: Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved afstemning. I tilfælde af stemmelighed, er formandens
stemme afgørende.
Stk. 7: Bestyrelsen kan, på ethvert bestyrelsesmøde, ekskludere et bestyrelsesmedlem, fra bestyrelsen, hvis
følgende betingelser er opfyldt:
•

Bestyrelsesmedlemmet er udeblevet fra bestyrelsesmøder, som er korrekt indkaldt, mindst 3 gange
uden at melde afbud.

•

Bestyrelsesmedlemmet skal have modtaget to skriftlige advarsler forinden, og have mulighed for at
blive hørt på et bestyrelsesmøde.
26

The Realm of Adventurers
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, bestyrelsen@troa.dk
•

Der skal i bestyrelsen være 3/4 flertal for eksklusionen.

13. TEGNINGSRET
Stk. 1: Foreningen tegnes af en af følgende:
•

Formanden

•

Kasseren

•

Næstformanden og et bestyrelsesmedlem

Stk. 2: Kasseren har overfor generalforsamlingen ansvaret for foreningens midler.
Stk. 3: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens beholdninger.

14. REGNSKAB
Stk. 1: Den af generalforsamlingen valgte kasserer fører på bestyrelsens vegne et bogholderi og regnskab,
der til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.
Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3: Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange
samtlige bilag og dokumentationen for kasse-, bank-, og girobeholdningen forevist.
Stk. 4: Samtidig med at regnskabet foreligger til foreningens årlige generalforsamling, skal påtegningen fra
de af generalforsamlingen valgte revisorer være påført.

15. VALG TIL LANDSFORENINGENS GENERALFORSAMLING
Stk. 1: Såfremt foreningen er medlem af mindst en landsforening når der indkaldes til ordinær
generalforsamling og denne landsforening har en generalforsamling eller lignende møde hvor foreningen må
stille med stemme- og/eller taleberettigede delegerede, skal generalforsamlingen vælge en eller flere af disse
delegerede.
Stk. 2: Bestyrelsen bestemmer hvor mange delegerede generalforsamlingen har ret til at vælge, dog mindst
en per landsforening. Dette skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 3: Bestyrelsen vælger de resterende delegerede. Såfremt der blev valgt færre delegerede på
generalforsamling end den havde ret til eller en eller flere af de på generalforsamlingen valgte delegerede
ikke kan deltage, vælger bestyrelsen erstatninger for disse.
Stk. 4: De på generalforsamlingen valgte delegerede er delegerede for alle generalforsamlinger i
landsforeningen indtil der vælges delegerede igen. De af bestyrelsen valgte er kun valgt for én specifik
generalforsamling, men kan genvælges.

16. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1: Til ændring af foreningens vedtægter kræves at mindst 2/3 af generalforsamlingens stemmer for
ændringen.
Stk. 2: Udkast til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

17. OPLØSNING AF FORENINGEN
Stk. 1: Foreningen kan opløses, når forslaget er vedtaget på en ordinær generalforsamling og derpå ved
urafstemning blandt foreningens medlemmer med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
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Stk. 2: Ved nedlæggelse af foreningen sælges foreningens materialer på en lukket auktion for medlemmerne.
Denne auktion skal indkaldes skriftligt til alle medlemmer, senest 7 dage før.
Stk. 3: På den generalforsamling, hvor foreningens opløsning vedtages, skal der tages bestemmelse om
hvilket almennyttigt formål, foreningens formue skal skænkes til. Tilskud givet af Aalborg Kommune går
tilbage til kommunen og i tilfælde af uenighed om de resterende værdier, går disse også til Aalborg
Kommunes fritids- og kultur forvaltning.

18. VEDTAGELSE OG SENERE ÆNDRINGER
Stk. 1: TRoA er stiftet officielt den 9. august 1989 af Allan Nygård, Karsten Rasmussen, Jørn Hjortshøj og
Søren Parbæk.
Stk. 2: Vedtægterne er ændret den: 18-10-1989, 03-01-1990, 15-02-1992, 31-10-1992, 06-03-1993, 11-031995, 15-03-1997, 02-06-1999, 18-03-2000, 27-05-2001, 03-04-2002, 26-02-2005, 14-03-2009, 06-032010, 17-03-2012, 16-03-2013, 23-03-2014, 20-02-2016, 18-02-2017, 24-02-2018, 16-02-2019, 22-02-2020,
06-03-2021.
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