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REFERAT AF 

GENERALFORSAMLING 2022 
TRoAs Ordinære Generalforsamling 

Lørdag d. 19. februar 2022 kl. 10:00 Godthåbsgade 8A 

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT  
Bestyrelsen indstiller Rasmus van Deurs Petersen til dirigent og Kåre Torndahl Kjær til referent som er valgt.  

Dirigent: Rasmus van Deurs Petersen 

Referent: Kåre Torndahl Kjær  

2. STEMMEUDVALG 
Stemmeudvalg: Morten Baagøe, Erik Støvring Preussler, Søren Damborg Fredsgaard 

Fremgangsmåde for afstemning blev gennemgået. Udover anvendelse af adoodle besluttede vi at bruge 

simpel håndsoprækning til simple beslutninger. 

Antallet af stemmeberettigede ændrer sig undervejs i generalforsamling i takt med at folk enten kommer 

eller går. Det er ikke i dette referat nærmere beskrevet hvor mange der er til stede hvornår, men det bliver til 

hver afstemning kontrolleret, at alle stemmeberettigede stemmer. 

3. AFSTEMNING OM FORRETNINGSORDEN  
Forslag til forretningsorden er vedlagt i Bilag A.  

Der er 26 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 27 for og 0 imod og 0 blanke. Beretningerne er godkendt. 

5. FREMLÆGGELSE AF REGNSKAB TIL GODKENDELSE  
Regnskab er vedlagt i bilag C.  

Regnskabet for 2021 gennemgås.  

GODKENDELSE AF REGNSKAB  

For: 27 Imod: 0 Blanke: 1 
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Regnskabet er godkendt.  

6. FREMLÆGGELSE AF BUDGET OG FORSLAG TIL KONTINGENT TIL 

GODKENDELSE  
Det samlede budget inklusiv de herunder vedtagne forslag og bestyrelsen budget er vedlagt i 

Bilag C  

Indkomne forslag til budget er vedlagt i Bilag D.  

Forslag til kontingent er vedlagt i Bilag D.  

Fremlæggelse af budget for 2022 ved Kassereren.  

FORSLAG K-1: UÆNDRET KONTINGENT 

Forslaget er frafaldet og ingen har ønsket at fastholde det. 

FORSLAG K-2: FJERNET EFTERSKOLEKONTINGENT 

For: 25 Imod: 0 Blanke: 3 

Forslaget er vedtaget. 

FORSLAG B-1A: INDRETNING AF 2. SALEN – STEP 2 

Der blev afstemt elektronisk for forslaget. Det var sidestillet med B-1B og B-1C. 

For: 9 Imod/Blanke: 19 

Forslaget er faldet da det ikke fik samlet flertal. 

FORSLAG B-1B: INDRETNING AF 2. SALEN – DELVIST FONDSFINANSIERET 

Der blev afstemt elektronisk for forslaget. Det var sidestillet med B-1A og B-1C. 

For: 23 Imod/Blanke: 5 

Forslaget er vedtaget, da det samlede flertal som det eneste af de sidestillede forslag. 

FORSLAG B-1C: INDRETNING AF 2. SALEN UDEN STOLE OG SKABE 

Der blev afstemt elektronisk for forslaget. Det var sidestillet med B-1B og B-1A. 

For: 7 Imod/Blanke: 21 

Forslaget er faldet da det ikke fik samlet flertal. 

FORSLAG B-3A: NYE SOFAER TIL 1. SALEN + BATTLELOKALET 

Der blev afstemt elektronisk for forslaget. Det var sidestillet med B-3B. 

For: 17 Imod/Blanke: 11 

Forslaget er faldet, da det fik færrest stemmer af de sidestillede forslag. 

FORSLAG B-3B: NYE SOFAER MED PUDER 

Der blev afstemt elektronisk for forslaget. Det var sidestillet med B-3A. 
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For: 23 Imod/Blanke: 5 

Forslaget er vedtaget, da det havde flest stemmer af de sidestillede forslag og tilstrækkeligt med stemmer til, 

at blive vedtaget (halvdelen). 

FORSLAG B-2: STØVHÅNDTERING I VÆRKSTEDET 

For: 27 Imod: 0 Blanke: 0 

Forslaget er vedtaget 

SAMLET BUDGET  

For: 25 Imod: 1 Blanke: 1 

Budgettet er godkendt. 

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

Der er ingen indkomne forslag. 

8. VALG AF FORMAND (1) OG KASSERER (1) 

FORMAND  

Opstiller:  

• Christian Nørgaard 

Ingen begærer mistillidsafstemning.  

Valgt til formand er Christian Nørgaard.  

KASSERER  

Opstiller:  

• Jonathan Bremer 

• Michael Knudsen 

Valgt til Kasserer er Jonathan Bremer.  

9. VALG AF ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER (3-5)  
Opstiller:  

• Kåre Torndahl Kjær  

• Martin Brassøe 

• Daniel Ganshorn Bliss 

• Morten Baagøe 

• Ole Risgaard 

Ingen begærer mistillidsafstemning.  
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Valgt til bestyrelsen er Kåre Torndahl Kjær, Morten Baagøe, Martin Brassøe, Ole Risgaard og Daniel 

Ganshorn Bliss. 

10. VALG AF INTERN REVISOR (1)  
Opstiller: 

• Christine M. Christensen 

Ingen begærer mistillidsafstemning.  

Valgt til intern revisor er Christine M. Christensen.  

11. VALG AF BIFROST REPRÆSENTANTER (0-2) 
Opstiller: 

• Christian Hoff 

• Erik Støvring Preussler 

Ingen begærer mistillidsafstemning.  

Således er Christian Hoff og Erik Støvring Preussler valgt som repræsentanter til TRoA GF. 

12. BESTYRELSEN TAKKER  
Bestyrelsen takker de mange, der har lavet noget i løbet af året. 

Derudover takkes afgørende kasserer Kia Kurtzmann for hendes arbejde de forgangne år. 

13. EVENTUELT 
Det bliver bragt op at vi skal være bedre til at kommunikere i foreningen. 

Mikkel Morild spørger om input på at gøre lokalerne lidt federe. 
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BILAG A: FORRETNINGSORDEN 
Forslag til forretningsorden for generalforsamling i rollespilsforeningen TRoA. 

1. DIRIGENT, STEMMEUDVALG OG ORDENSREGLER 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Taletiden for hver enkel debat er to minutter for førstegangsindlæg og et minut for videre indlæg. 

Dirigenten kan vælge at ændre denne taletid. 

1.4. Der skal vælges 3 stemmeoptællere, som har ansvaret for at optælle stemmer ved afstemning. 

1.5. Stemmeoptælling foretages ved brug af online-værktøj. 

1.6. 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. 

1.7. 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. 

1.8. Stilles forslag om suspendering af forretningsordenen som efterfølgende vedtages, lukkes 

generalforsamlingen og formanden er pålagt at indkalde til en ny indenfor en måned.  

2. AFSTEMNING 

2.1. 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. Hvis et eller flere forslag opnår over 

halvdelen af stemmerne, er det forslag valgt, som har opnået flest stemmer. Hvis ingen forslag 

opnår over halvdelen af stemmerne er alle forslag faldet. 

2.2. Samme gælder for sidestillede vedtægtsændringsforslag, blot er grænsen har 2/3 af stemmerne. 

2.3. 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. 

2.4. For forslag noteres stemmetal i referatet.  

2.5. For personvalg noteres stemmetal ikke i referatet. 

2.6. 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 
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dette aldrig være påkrævet, da stemmetallet alene angiver om et forslag er faldet eller vedtaget jvf. 

vedtægterne. 

3. FORSLAG OG BUDGET 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. Såfremt flere forslag er gensidigt udelukkende betragtes de som sidestillede og den 

afstemningsprocedure der er beskrevet for disse, benyttes.  

3.5. Det er ikke muligt at stille forslag eller foretage afstemninger under punktet ”Eventuelt”. 

4. PERSONVALG 

4.1. Opstilling til personvalg kan ske indtil afstemningen i det aktuelle personvalg påbegyndes.  

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Personvalg vil altid være skriftlige, hvis der er kampvalg. 

4.6. Hvis der ikke er flere kandidater end poster, betragtes alle opstillede som valgt, medmindre der 

begæres mistillidsafstemning.  

4.7. 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: 

- Fjernet ændringer der var lavet for at håndtere en digital generalforsamling. 



The Realm of Adventurers 
Godthåbsgade 8A, 9400 Nørresundby, Telefon 98 170 200 

 7 

- Har dog fortsat holdt fast i stemmeproceduren for sidestillede forslag hvor man stemmer om dem 

alle i en, samlet lukket afstemning. 

- Har også fortsat valgt at holde fast i et digitalt værktøj til stemmeafgivelse, for at effektivisere 

stemmeoptælling og kunne anvende den forbedrede metode til sidestillede forslag. 
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BILAG B: BERETNINGER 
Herunder er de enkelte udvalgs årsberetninger samt bestyrelsens beretning. 

BESTYRELSENS BERETNING 

Skrevet af Christian Nørgaard 

Vi startede året med at være ret nedlukket af corona, og desværre blev vi nødt til at aflyse Udvalgstur og 

Vinterlejr. Det var ærgerligt at vi ikke kunne få lov til at takke de frivillige ordentligt med udvalgstur. Vi 

krydser fingre for at det bliver muligt i 2022.  

Herefter gik vi i gang med at organisere og senere afholde vores første digitale online generalforsamling. Det 

gik overraskende godt, og en af de større ting der blev vedtaget, var at vi ville udvide vores lokaler til at 

omfatte 2. salen. Som nogen måske kan huske, havde vi i 2020 brugt lokalet på 2. salen fast til at have plads 

nok til at alle kunne være i foreningen grundet pladskrav. Det viste sig at være så god en ordning at der var 

stemning for at vi fik større lokaler.  

Vi har i løbet af året brugt en del energi og penge på at gøre 2. salen mere brugbar og få indrettet den 

fornuftigt. I den forbindelse har vi også foreslået at vi fortsat vil bruge en del penge, for at få de sidste ting på 

plads. 

En anden ting vi diskuterede, var landsforeningen Bifrost. Det er ikke så tit at de er på dagsorden i TRoA, 

men vi havde oplevet et par ting vi synes skulle rettes lidt, op, og med en delegeret i hovedbestyrelsen tog vi 

en diskussion på generalforsamlingen. Efterfølgende har vi haft mange dialoger med landsforeningen, og lagt 

en del arbejde der, og vi synes vi er kommet til et punkt, hvor vi kan være tilfredse igen. Vi har ikke fået 

ændret alt som vi vil have det, men i en landsforening skal der være plads til mange holdninger, og vi er i det 

mindste på rette spor, og vi føler vi bliver hørt og lyttet til når vi har noget på hjertet. 

Da vi kom til sommer, blev vores lokaler genåbnet, og vi kunne igen begynde at afholde vores aktiviteter. 

Desværre lykkedes det ikke at få afholdt vores sommerscenarie Midsommer, men mange andre aktiviteter 

kom i gang igen. Sommerlejr blev afholdt, og mange af vores normale turneringer kom så småt i gang sidst på 

sommeren eller i løbet af efteråret. 

Hvis man skal se lidt tilbage på foreningen under corona, så har det været hårdt for foreningen, men vi er 

kommet ret fornuftigt igennem krisen. Mange af vores aktiviteter er startet op igen, og de nuværende 

restriktioner gør at vi stadig kan afholde vores aktiviteter. Vi har i løbet af krisen trukket ret meget på nogle 

frivillige og ildsjæle, og desværre blev nogle af dem brændt ud. Vi kan også godt mærke at der generelt er lidt 

mere træthed i foreningen og samfundet, og vi er opmærksomme på det. Vores håb er at der stille og roligt 

kommer nye kræfter til, og at folk finder energien igen. Vi klarer os ret godt, men er måske ikke helt så meget 

overpowered superhelte som vi har været. Rent økonomisk har vi været gode til at få støtte til de tab vi har 

haft, så på den side ser det ret fantastisk ud.  

En ting der dog har været en glædelig overraskelse, er at se hvor meget foreningen betyder og har betydet for 

folk under coronakrisen. Det er også en af grundene til at vi har valgt at holde åbent grundet mental sundhed 

sidst på året, og ikke lukke helt ned. 

Hvis vi ser lidt overordnet på vores aktiviteter så er meget som det plejer. Bordrollespil, Figurspil og Sidste 

Søndag er nok vores mest besøgte aktiviteter, og de virker alle til at have det godt for tiden, med masser af 

deltagere. Aktiv Tirsdag og Airsoft er også populære, og har til tider være udsolgte/fyldt, hvilket er godt at se. 

Brætspil ligger i sit normale leje, men havde nogle meget velbesøgte brætspilscafeer, de gange hvor TRoAs 

formand ikke kunne deltage. Dette har bestyrelsen ikke nogle kommentarer til       

AIRSOFT 

Skrevet af Morten Baagøe 
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2021 var en meget mærkeligt år for airsoft. Hvis man kigger på tallene har vi haft et rigtigt godt år med 

masser af spillere. Men der har både være spil med 40 deltagere og spil der måtte aflyses pga ingen deltagere. 

Vi har forsøgt os med semi only spil som der i første omgang var meget stor opbakning omkring, men det 

efterfølgende spil blev aflyst pga manglende spillere. 

Vi har eksperimenter med nye spiltype og nye måde at køre vores spil og de erfaringer er klart nogen vi vil 

bygge videre på i 2022. Pga af corona og uvisheden omkring det hele, er der ikke sket så meget nyt på banen 

de sidste 2 år, faktisk 3 år. Dette er noget vi håber at kunne lave om på i 2022 og der er afsat penge til bane 

fornyelse i budget for 2022. 

BRÆTSPILSUDVALGET 

Skrevet af Niels Christian Trude Christensen 

I de perioder hvor vi har været aktiv er vi gået fra omkring 5 deltagere pr. gang, til nu at være over 10 spillere 

hver gang. Fremgangen skyldes formentlig en forbedret indsats fra arrangørernes side, med godt varsel på 

arrangement, opfølgende opslag midtvejs, og opfølgning på ”måske” deltagere et par dage inden 

arrangementet. Det har givet en meget bedre stemning og der er helt klart en synergieffekt. 

Vi har haft rigeligt at bruge penge på i løbet af året, vi bruger generelt kun penge på spil og har de sidste år 

skåret kage og snacks væk. Indkøb af brætspil foregår stadig demokratisk med ekstra initiativ fra udvalget.  

Vi ser frem til et nyt budgetår med forventning om mere aktivitet og mindre Covid-19. 

FESTUDVALGET 

Skrevet af Morten Baagøe 

Der er ikke sket så meget i 2021 pga Corona. Det blev dog til en fest i oktober og der var rigtig stor opbakning, 

og det var rigtigt godt at se både nye og gamle medlemmer til sociale aktiviteter efter næste 2 år uden fester.. 

Hvilket har givet os en tiltro til at vi komme til at få nogle rigtig fede fester i 2022. 

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. 

CAFEUDVALGET 

Skrevet af Peter Ganshorn Bliss 

Var korrekt indgået inden 1. indkaldelse men kom ved en fejl ikke med i udsendelsen. 

Vi bød tidligt i 2021 velkommen til endnu en Christian i udvalget, som afløser Kathrine efter hendes store 

arbejde i forbindelse med udvalgets opstart. En stor tak skal lyde til Christian Patrick Petersen, og Kathrine 

Refsgaard Nielsen. 
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Udvalget har desværre været lettere presset af vores professionelle liv i 2021. En har fået ny stilling, en har 

måtte overtage en stor arbejdsbyrde grundet sygdom og en har tullet rundt i en ørken i 4 måneder. 

Vi har fortsat arbejdet med at standardisere og tydeliggøre cafevagternes ansvar og de procedurer de skal 

følge. 

Vi er kommet nærmere på at vælge Dagrofa som vores nye faste leverandør. Vi ser på om dette kan 

retfærdiggøre nogle prisfald på vores dyreste varer. 

I det nye år håber vi på at tackle indretning af cafeen. Det er et emne vi har haft i tankerne lige siden vi 

begyndte, men som hidtil har været nedprioriteret. 

PROJEKT: X-WING 

Skrevet af Karsten Rasmussen 

Var korrekt indgået inden 1. indkaldelse men kom ved en fejl ikke med i udsendelsen. 

Situationen i samfundet til trods lykkedes det fra udgangen af maj 2021, igen, at få gang i et tilbagevendende 

arrangement den sidste lørdag i måneden. December undtaget, hvor Vi i Udvalget har valgt at ligge 

arrangementet i midten af ugen mellem Jul og Nytår, som et hygge-arrangement kun for medlemmer af 

foreningen TRoA, som en afslutning og punktum på året, der gik. 

2021 blev året, hvor Vi fik gang i træning på mandage, hvor Vi har afprøvet forskellige alternativer til X-wing 

Miniatures Game – Blandt andet Aces High; Death Star Trench Run m.m., som alle har været utrolig 

underholdende, og givet et indblik i de mange muligheder hobbyen byder på. 

Fantasy Flight Games (FFG) har i løbet af perioden solgt rettighederne til Star Wars – Armade; Legion og X-

wing til Atomic Mass Games (AMG). Ny Wave er annonceret med nye udgivelser per februar 2022. 

Samtidig med har AMG annonceret et nyt format til standard turneringer, der bliver baseret på 4 scenarier. 

Desuden har AMG også indført et nyt initiativ-system kaldet ROAD – Random Order After Dials, der får 

betydning, hvis man flyver skibe med samme Pilot Skill (læs: Initiativ). Desuden bliver, der indført nye regler 

for de forhindringer; Obstacles, Debris Clouds, Gas Clouds m.m., som man kan møde i spillet. 

3 nye aktive medlemmer er det blevet til, da Kjeld Pedersen, Frederik Lauridsen og Rene Lauridsen, der 

tidligere har deltaget, som eksterne – Tak for jeres deltagelse og beredvillighed til at komme med forslag og 

hjælp til foreningens aktiviteter. 

En stor TAK til Kjeld Pedersen for at stille bane til ”Death Star Trench Run” til rådighed. 

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en TAK til alle medlemmer og eksterne deltagere, der med deres 

deltagelse er med til at gøre vores arrangementer til en god og positiv oplevelse. 

Vi ser frem til et 2022, hvor turneringerne igen kan komme på højde med tiden forud for Covid-19, samtidig 

med, at Vi øger vores aktivitetsniveau på almindelige klubdage med såvel træning, som kampagne-spil og 

intro-dage for ”Rookie Pilots”. 

SIDSTE SØNDAG 

Skrevet af Steffen Kanstrup 

Ikke tilgået. Der blev givet en kort mundtligt beretning på GF. 

SOMMERLEJR 

Skrevet af Jacob Hansen 

Ikke tilgået. 
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TABLETOP-UDVALGET 

Skrevet af Thomas Madsen 

Efter en stille start på året er vi nu kommet i gang med at bruge 2 sal, som gør vi ikke længere skal stå skulder 

ved skulder i battle. Samt vi nu har plads til større turneringer og events. 

Der er stille og roligt kommet gang i vores turneringer igen, specielt Star Wars Legion har haft travlt, men 

som verdenen lukkede op begyndte de fleste systemer at lave events og de populærere film aftener er kommet 

i gang igen. 

Vi har skiftet lidt rundt i udvalget og siger tak til Rasmus Holland for mange års fantastisk arbejde i udvalget 

og siger nu velkommen til Rene Skall, som i måske kender fra de mange Star Wars events vi har haft i 

foreningen. 

TROA MARKED 

Skrevet af Morten Hørby 

Ikke tilgået. Der blev givet en kort mundtlig beretning på GF. 

UNGDOMSUDVALG 

Skrevet af Emil Frej Gyldholm Møller 

Der har været en kraftig stigning i deltagere umiddelbart efter sommerferien, hvilket holdt til juleferien. Efter 

juleferien har der været et fald i deltagerantal men dette skyldes formentlig det stigende smittetryk. Men det 

laveste deltagere til Aktiv Tirsdag i 2022 har været 13 deltagere.  

Ydermere har frivillige introduceret deltagerne for tabletop og figurspil (tak til Rene, Hof og Brassøe) hvilket 

der har været en umiddelbar interesse for, og derfor vil der være mere fokus på det. 

Der har også været frivillige voksne på der har holdt PnP for deltagerne, hvilket der også har været stor 

interesse for blandt deltagerne. (Tak til Christian, fjong og Martin)  

Det forventes at aktiv tirsdag kommer op på samme antal deltagere som vi var i sommeren 2021 (i omegnen 

af 20-25 deltagere).  

Et problematisk scenarie er at vi kommer over 25-30 deltagere da der ganske enkelt ikke er ansvarlige eller 

plads nok til så mange deltagere.  

Vi har holdt LAN og har haft stor succes med dette og vi forventer at lave flere LAN. 

Ydermere forventes det at der vil blive holdt enkeltstående scenarier (både PnP og live). 

VINTERLEJR 

Skrevet af Bo Karlsen  

Var korrekt indgået inden 1. indkaldelse men kom ved en fejl ikke med i udsendelsen. 

Vinterlejr blev aflyst i 2021 grundet corona og har derfor ikke noget at berette. 
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BILAG C: REGNSKAB OG BUDGETTER 

KASSERERENS BERETNING 

2021 blev endnu et corona-år. Dette har også haft indflydelse på vores økonomi. Vi ikke haft den sædvanlige 

indtægt fra en lang række arrangementer og caféen, til gengæld har vi fået rigtig meget ud af vores Bifrost-

medlemskab da vi i kraft af dem har fået en stor kompensation fra DUF men også fra vores hjælpsomme 

kommune. 

Vi har i år overtaget 2. salen, hvilket har givet os en huslejestigning på ca. 19.000 kr., til gengæld har 

kommunen valgt ikke at opkræve leje for de måneder, vi har været nødsaget til at holde lukket grundet 

restriktioner om nedlukning. Dette har givet os en besparelse på 40.000 kr. Budgettet for 2021 indeholder 

ikke den ekstra leje for 2. salen. 

Da den planlagte istandsætning af 2. salen, planlagt på sidste GF, endnu ikke var fuld gennemført ved 

årsskiftet, er posten ”Nyanskaffelser” lavere end budgetteret, men det overskydende beløb er videreført og 

brugt i 2022. 

Trods nedlukninger har caféen formået et pænt overskud, som kun vil blive endnu bedre ved et normalt 

driftsår. 

Da der desværre ikke kunne holdes Udvalgstur i er budgettet selvfølgelig ikke brugt. Der er i stedet et lille 

plus, da vi har fået alt depositum retur og noget af det allerede blev betalt i 2020. 

Alle udvalg som benytter klubben lokaler, har grundet nedlukningen haft mindre aktivitet end normalt, 

hvilket også har resulteret, at der er brugt færre penge. Det har dog været muligt i perioder at afvikle både 

Sidste Søndag og Airsoft. Heldigvis kunne det også blive til en fest i løbet af det meget anderledes år. 

Der er desværre en masse arrangementer, som det ikke har været muligt at afholde. For disse arrangementer 

er deltagergebyrerne selvfølgelig betalt tilbage, men rigtig mange har ikke benyttet sig af denne mulighed. Et 

arrangement som kunne afholdes som et af de eneste, var Sommerlejr, som har givet et svimlende overskud. 

Vi tænker det er et udtryk for endelig at kunne mødes igen. 

Vi har i løbet af året modtaget 140.000 kr. søgt hjem af Daniel fra DUF’s corona-nødpulje til at dække tabt 

indtjene for café og arrangementer i forhold til et normalt år i klubben. Denne pengeindsprøjtning har også 

gjort, at vi har haft et større beløb end normalt stående på vores konto, som desværre har betydet en større 

udgift for os i negativ indlånsrente. 

Til sidst vil takke af som kasserer, da jeg af personlige årsager har valgt ikke at genopstille. Tak til resten af 

bestyrelsen og vores sekretær Bo Karlsen, sammen har vi styret klubben igennem en anderledes tid for TRoA 

uden det er gået ud over økonomien. Jeg vil nu overlade den i nye kompetente hænder. 
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REGNSKAB TROA 2021 

 

Kontobetegnelse Regnskab 2021 %  af Budget Budget 2021 Regnskab 2020 Budget 2020

Medlems indtægter

  Kontingent Senior 151.500,00 103% 147.600,00 147.325,08 154.800,00

  Kontingent Ungdom 27.500,00 72% 38.400,00 38.175,00 33.600,00

  Kontingent Junior 22.165,00 99% 22.500,00 22.630,00 22.500,00

  Kontingent Familie 3.700,00 97% 3.800,00 3.700,00 3.800,00

  Kontingent TRoAs Venner 3.600,00 106% 3.400,00 3.300,00 3.400,00

  Kontingent Efterskoler 0,00 0% 200,00 200,00 200,00

Kontingenter i alt 208.465,00 97% 215.900,00 215.330,08 218.300,00

  Klubskabsleje 7.125,00 99% 7.200,00 7.325,00 7.200,00

  Gebyr opkrævning 4.300,00 108% 4.000,00 3.350,00 3.000,00

  Aktivitetstilskud 24.700,00 97% 25.350,00 21.450,00 21.918,00

Gæste adgang i TRoA 1.050,00 70% 1.500,00 1.914,00 3.500,00

Medlems indtægter i alt 245.640,00 97% 253.950,00 249.369,08 253.918,00

Lokaleudgifter

  Husleje -71.726,50 79% -90.891,67 -64.552,50 -86.070,00

  Andre lokale udgifter -17.700,62 44% -40.000,00 -56.216,77 -29.500,00

  Nyindkøb / Renovering / Nøgler -37.743,00 67% -56.000,00 -13.432,04 -13.800,00

Lokaleudgifter i alt -127.170,12 68% -186.891,67 -134.201,31 -129.370,00

Cafe

  Varesalg Cafevare 65.686,47 94% 70.000,00 80.593,09 150.000,00

  Vareforbrug Cafevare -48.141,90 88% -55.000,00 -82.111,92 -120.000,00

  Varesvind Cafevare -3.126,92 156% -2.000,00 -1.816,37 -4.000,00

  Kassedifferencer Cafe 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

Cafe i alt 14.417,65 111% 13.000,00 -3.335,20 26.000,00

Magic

  Varesalg Magicvare 93.694,44 125% 75.000,00 87.522,00 40.000,00

  Vareforbrug Magicvare -90.724,71 130% -70.000,00 -80.933,21 -32.000,00

Magic i alt 2.969,73 59% 5.000,00 6.588,79 8.000,00

Cafe+Magic 17.387,38 97% 18.000,00 3.253,59 34.000,00

Administration

  Bestyrelsen aktiviteter og lign. -6.996,61 76% -9.170,00 -18.509,68 -15.070,00

  Betaling løsninger -2.571,91 73% -3.500,00 -3.028,98 -5.850,00

  Kontorhold og regnskab -18.262,20 83% -22.000,00 -23.135,09 -25.250,00

  Webhotel og domæner mm -3.625,37 88% -4.125,00 -3.906,17 -4.125,00

  Reklame og PR (tryksager) -1.597,84 32% -5.000,00 -1.471,38 -5.000,00

  Diverse administrations udgift 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

  Løn Sekretær -41.214,51 98% -42.000,00 -40.845,63 -42.000,00

  Udvalgsturen 3.500,00 -14% -25.000,00 -26.111,75 -24.000,00

  Værksted -1.345,06 67% -2.000,00 -1.526,05 -9.000,00

  Bank omkostninger -6.077,68 304% -2.000,00 -4.241,76 -2.000,00

Administration i alt -78.191,18 68% -114.795,00 -122.776,49 -132.295,00

Faste indtægter /udgifter total 57.666,08 -194% -29.736,67 -4.355,13 26.253,00
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Kontobetegnelse Regnskab 2021 %  af Budget Budget 2021 Regnskab 2020 Budget 2020

Aktiviteter

Airsoft 11.558,37 0% 0,00 3.346,05 5.400,00

Brætspil -6.315,23 126% -5.000,00 -3.527,71 -8.200,00

Fraktion pap 0,00 0% -5.000,00 10.855,12 5.900,00

Festudvalg 1.493,60 0% 0,00 -1.342,25 0,00

Sidste Søndag -631,44 44% -1.450,00 -11.353,22 -1.450,00

Live-huse (reparation+nye) 0,00 0% 0,00 200,00 0,00

Table-Top -2.594,30 32% -8.000,00 -7.724,16 -12.000,00

Ungdomsudvalg -1.491,67 75% -2.000,00 -958,89 -2.875,00

X-Wing 667,40 0% 0,00 928,13 0,00

Bordrollespil 0,00 0% 0,00

Nyhedsudvalg 0,00 0% -500,00 0,00 0,00

Aktiviteter i alt 2.686,73 -12% -21.950,00 -9.576,93 -13.225,00

Arrangementer

Sidste Søndag Døgnscenarie 2.046,25 0% 0,00 0,00 -1.935,00

Midsommer (tidl. Krigslive) 16.817,00 -561% -3.000,00 0,00 50,00

Sommerlejr 22.397,62 491% 4.560,00 2.546,35 4.560,00

Vinterlejr 177,00 0% 0,00 2.626,45 567,50

Små events (Små Live m.m.) 827,75 0% 0,00 0,00 1.256,00

Arrangementer i alt 42.265,62 2709% 1.560,00 5.172,80 4.498,50

Andet 

  Ekstraordinær indtægt/udgift 141.736,50 127% 111.234,00 -2.390,00 0,00

  Hensættelser 0,00 0% 0,00 0,00 0,00

Andet i alt 141.736,50 127% 111.234,00 -2.390,00 0,00

Resultat Foreningen TRoA i alt 244.354,93 400% 61.107,33 -11.149,26 17.526,50
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Kontobetegnelse Regnskab 2021Regnskab 2020

Aktiver

  Medlemmer Samlekonto -3.910,00 -2.150,00

  Slettede medlemmer 0,00 0,00

Likvider i alt 524.671,15 261.712,04

  Varelager Cafe - vare 13.156,07 6.356,24

  Varelager Udvalg - Airsoft 14.395,00 20.125,00

  Varelager Cafe - Fraktion Pap 134.184,18 102.517,93

  Varelager Udvalg - Faktion Pap 6.994,05 6.994,05

  Varelager Udvalg - Bar 11.203,95 14.103,45

  Depositum Husleje 0,00 0,00

  Tilgodehavende Nets 0,00 0,00

  Øvrige Tilgodehavende 0,00 0,00

700.694,40 409.658,71

Passiver

  Egenkapital Primo 301.276,11 312.425,37

  Årets resultat 244.354,93 -11.149,26

Egenkapital i alt 545.631,04 301.276,11

Gæld

  Depositum Nøgler 12.000,00 12.800,00

  Samlekonto Kreditorer 141.522,36 93.981,60

  Øvrige skyldige omkostninger 0,00 0,00

  Kontingenter næste år 0,00 0,00

Gæld i alt 153.522,36 106.781,60

Skyldige afgifter 1.541,00 1.601,00

Henlæggelser

Reparation af livehuse 0,00 0,00

Flytning af foreningen 0,00 0,00

Henlæggelser i alt 0,00 0,00

Passiver i alt 700.694,40 409.658,71
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REVISIONSPÅTEGNING 
Jeg har gennemgået regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2021 for foreningen TRoA og lavet 

stikprøvekontroller på flere bilag, som alle er fundet tilfredsstillende. Alle væsentlige poster og poster af en 

vis størrelse er ligeledes gennemgået. Jeg har desuden fået afklaret alle eventuelle tvivlsspørgsmål i en 

tilfredsstillende stil. 

Regnskabet er godkendt uden forbehold. 

__________________________ 

Christine McKennell Christensen 

Intern revisor 
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BUDGET FOR TROA 2022 

 

Kontobetegnelse Budget 2022 Regnskab 2021 %  af Budget Budget 2021

Medlems indtægter

  Kontingent Senior 152.100,00 151.500,00 103% 147.600,00

  Kontingent Ungdom 27.600,00 27.500,00 72% 38.400,00

  Kontingent Junior 22.500,00 22.165,00 99% 22.500,00

  Kontingent Familie 3.800,00 3.700,00 97% 3.800,00

  Kontingent TRoAs Venner 3.600,00 3.600,00 106% 3.400,00

  Kontingent Efterskoler 0,00 0,00 0% 200,00

Kontingenter i alt 209.600,00 208.465,00 97% 215.900,00

  Klubskabsleje 7.200,00 7.125,00 99% 7.200,00

  Gebyr opkrævning 4.000,00 4.300,00 108% 4.000,00

  Aktivitetstilskud 21.138,00 24.700,00 97% 25.350,00

Gæste adgang i TRoA 1.000,00 1.050,00 70% 1.500,00

Medlems indtægter i alt 242.938,00 245.640,00 97% 253.950,00

Lokaleudgifter

  Husleje -111.720,00 -71.726,50 79% -90.891,67

  Andre lokale udgifter -25.500,00 -17.700,62 44% -40.000,00

  Nyindkøb / Renovering / Nøgler -174.400,00 -37.743,00 67% -56.000,00

Lokaleudgifter i alt -311.620,00 -127.170,12 68% -186.891,67

Cafe

  Varesalg Cafevare 66.000,00 65.686,47 94% 70.000,00

  Vareforbrug Cafevare -48.000,00 -48.141,90 88% -55.000,00

  Varesvind Cafevare -2.000,00 -3.126,92 156% -2.000,00

  Kassedifferencer Cafe 0,00 0,00 0% 0,00

Cafe i alt 16.000,00 14.417,65 111% 13.000,00

Magic

  Varesalg Magicvare 0,00 93.694,44 125% 75.000,00

  Vareforbrug Magicvare 0,00 -90.724,71 130% -70.000,00

Magic i alt 0,00 2.969,73 59% 5.000,00

Cafe+Magic 16.000,00 17.387,38 97% 18.000,00

Administration

  Bestyrelsen aktiviteter og lign. -16.170,00 -6.996,61 76% -9.170,00

  Betaling løsninger -3.850,00 -2.571,91 73% -3.500,00

  Kontorhold og regnskab -22.000,00 -18.262,20 83% -22.000,00

  Webhotel og domæner mm -3.700,00 -3.625,37 88% -4.125,00

  Reklame og PR (tryksager) -5.000,00 -1.597,84 32% -5.000,00

  Diverse administrations udgift 0,00 0,00 0% 0,00

  Løn Sekretær -42.000,00 -41.214,51 98% -42.000,00

  Udvalgsturen -25.000,00 3.500,00 -14% -25.000,00

  Værksted -3.000,00 -1.345,06 67% -2.000,00

  Bank omkostninger -6.000,00 -6.077,68 304% -2.000,00

Administration i alt -126.720,00 -78.191,18 68% -114.795,00

Faste indtægter /udgifter total -179.402,00 57.666,08 -194% -29.736,67
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INVESTERINGER INKLUDERET I BUDGETTET 
Udover de på generalforsamlingen specifikt behandlede og vedtagne forslag med budgetændringer 

indeholder budgettet allerede nogle investeringer, som forinden er blevet godkendt af bestyrelsen og ofte er 

helt eller delvist undervejs – enten som rester fra foregående år, i form af beslutninger der ikke kunne 

udsættes eller som en del af udvalgenes budgetforslag.  

Da det i år er et ret betragteligt beløb er det gennemgået herunder, både så man kan se hvor meget vi egentlig 

investerer i foreningen, men også for at give en ide hvordan disse midler fordeler sig. 

Budgetpost Investering Beløb Kommentar 

Nyindkøb / renovering 2. salen step 1 35.000 Godkendt 2021 men endnu 

ikke effektueret 

Nyindkøb / renovering Rumdeler til kælderen 4.000 Til opdeling af lokale 2 så 

det bliver bedre til 

bordrollespil – vedtaget i 

2021, ikke effektueret endnu 

Nyindkøb / renovering Fjernelse af radiator i lageret 3.000 Udført men regning ikke 

modtaget endnu 

Kontobetegnelse Budget 2022 Regnskab 2021 %  af Budget Budget 2021

Aktiviteter

Airsoft -11.900,00 11.558,37 0% 0,00

Brætspil -7.700,00 -6.315,23 126% -5.000,00

Fraktion pap 0,00 0,00 0% -5.000,00

Festudvalg 2.600,00 1.493,60 0% 0,00

Sidste Søndag 3.065,00 -631,44 44% -1.450,00

Live-huse (reparation+nye) 0,00 0,00 0% 0,00

Table-Top -13.079,00 -2.594,30 32% -8.000,00

Ungdomsudvalg -4.850,00 -1.491,67 75% -2.000,00

X-Wing 0,00 667,40 0% 0,00

Bordrollespil -5.000,00 0,00 0%

Nyhedsudvalg -500,00 0,00 0% -500,00

Aktiviteter i alt -37.364,00 2.686,73 -12% -21.950,00

Arrangementer

Sidste Søndag Døgnscenarie 0,00 2.046,25 0% 0,00

Midsommer (tidl. Krigslive) 0,00 16.817,00 -561% -3.000,00

Sommerlejr 3.255,00 22.397,62 491% 4.560,00

Vinterlejr 60,00 177,00 0% 0,00

Små events (Små Live m.m.) 0,00 827,75 0% 0,00

Arrangementer i alt 3.315,00 42.265,62 2709% 1.560,00

Andet 

  Ekstraordinær indtægt/udgift 0,00 141.736,50 127% 111.234,00

  Hensættelser 0,00 0,00 0% 0,00

Andet i alt 0,00 141.736,50 127% 111.234,00

Resultat Foreningen TRoA i alt -213.451,00 244.354,93 400% 61.107,33
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Budgetpost Investering Beløb Kommentar 

Nyindkøb / renovering Ny projektor til 2. salen 4.400 Den gamle var gået i stykker 

Nyindkøb / renovering Soundbox 7.800 Godkendt og indkøbt da den 

skulle bruges til udvalgstur 

og vinterlejr 

Nyindkøb / renovering Nyt køleskab mm til kiosken 30.000 Påkrævet for at kunne spare 

penge på indkøb – 

tilbagebetalingstid på ca. 1½ 

år med besparelsen i 

indkøbspriser 

Airsoft Nyt materiel til banen 17.000  

Brætspil Nye brætspil 7.500  

Tabletop Nyt terræn og nye måtter 11.000  

Sidste Søndag Diverse nye props mm. 2.500  

Ungdomsudvalg Figurer til at få de unge i gang 

med tabletop 

5.000  

Bordrollespil Figursæt som kan bruges til 

bordrollespil 

5.000 Godkendt 2021 men ikke 

fuldt effektueret endnu 

Samlet 
 

132.200  
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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. 

Kontingentforslag 

Kontingentforslag er forslag til foreningens kontingent. 

FORSLAG K-1: UÆNDRET KONTINGENT 

Bestyrelsen har bortfaldet forslaget og bakker i stedet op om forslaget K-2. Forslaget fremgår udelukkende 

da det var med i 1. indkaldelse og for det er tydeligt for medlemmerne, hvad den nuværende 

kontingentstruktur er. 

FORSLAG 
Ingen kontingentændringer. 

Senior (over 24 år): 900 DKK om året 

Ung (18-24 år): 600 DKK om året 

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 
Ingen forslagsstiller. 

FORSLAG K-2: FJERNET EFTERSKOLEKONTINGENT 

FORSLAG 
Efterskolekontingentet fjernes. 

Senior (over 24 år): 900 DKK om året 

Ung (18-24 år): 600 DKK om året 

Junior (under 18 år): 500 DKK om året 
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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 
Selv om kontingenttypen er lavet med hensigt på beholde vores medlemmer selv når de skal på efterskole så 

har det ikke været i brug flere år på nær 1 - 3 medlemmer. Jeg (Bo Karlsen) foreslår vi fjerner denne type 

kontingenter af denne grund, da det er et ekstra overhead at have den. 

Bestyrelsen bakker op om denne indstilling og stiller sig derfor som medforslagsstiller. Dermed er det 

tidligere forslag om uændret kontingent bortfaldet. 

FORSLAGSSTILLER 
Bo Karlsen + 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: INDRETNING AF 2. SALEN – STEP 2 

FORSLAG 

BORDE - STOLE 

• Hæve-sænke 20.000 kr. 

o 8 h/s borde 

o Dette giver 12 i alt. Det er hvad der er ønsket fra både Krea, tabletop og multipurpose 

brugere. 

o “Model 2” som der gerne til GF skulle stå tre af på andens salen opfylder kravene. 

o Elektrisk Hæve sænke 

o 6 x 4 Fod 

o Man kan sidde under dem fra alle sider. 

o De kan stables 1 på en andet (vægt krav) 

o De kan flyttes og løftes(til stabling) af 2 personer. 

o Vipper og bøjer ikke. (“Model 1” gjorde desværre begge dele) 

• Afsætning 7.000 kr. 

o 16 Afsætningsborde 

o Samlet set giver det 20 (der 4 udarbejdet i step 1) 

o Afsætningsbordene er multi purpose borde (Der står i skrivende stund 3 af dem på 2. salen) 

o Primær funktion er at folk kan stille grej der ikke bruges i spil på dem ved tabletop sessioner. 

o 3 af dem kan samles og udgøre et 4 x 6 bord. Så potentielt 6 extra spilleborde til turneringer. 

• Stole 21.000 

o 16 stole 
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o Samme kvalitet som dem vi har. De er slet ikke billige, men de har vist sig at være nogen der 

kan holde. 

OPBEVARING 

Dette er en stor post, for intentionen er at vælte de skabe der allerede eksisterende og bygge op således at der 

er plads til meget bedre og flere af slagsen. Rygterne vil vide at ikke alle håndværkere er så presset som de 

har været så priser er måske ikke skyhøje 

• Nedtagning af eksisterende 40.000 

• Indkøb af skabe tilsvarende dem der er i battle 25.000 

SKILLEVÆGGE  

• 3 stk 3 meter lyd dæmpende 12.000 kr. 

o Det virker desværre ikke til at arbejdsgruppen der står for skillevægge når at bygge 

prototypen inde Generalforsamling. 

TÆPPER 

• Lyddæmpende 

o Ikea og andre steder har løsninger der kommer i “felter” det kan samles ala puslespil. 

Intentionen er at købe sådanne til at have under spillebordene. 

FORPLEJNING 

Dette er normalvis ikke på budgetter. Det har været et ønske fra gruppen og specielt Ole at have med i 

budgettet. Det har altid været muligt at købe pizza til folk der arbejder en hel dag på forenings vegne. 

Ligeledes kan det tages en sodavand til udvalg der bruge tid på deres vedligehold og lignende. Når det er på 

dette budget er det for at have en måde at holde styr på det imellem arbejdsgrupperne. Det er også en måde 

at udelukke at nogen kan have følelse af at nogen misbrugte forplejningsprivilegier. 

Der afsættes 2.000 til forplejning. 

SAMLET BUDGET 

Borde-Stole 48.000 

Opbevaring 65.000 

Skillevægge  12.000 

Gulvtæpper 10.000 

Forplejning (arbejdsweekender) 2.000 

Samlet 137.000 

MOTIVATION 

STATUS PÅ ARBEJDET INDTIL VIDERE 

Indretningsprojektgruppen har i skrivende stund været i gang i ca. 11 måneder. 

Vi har holdt et stormøde hvor alle fra foreningen var inviteret. 22 var til stede. Mødet blev brugt på at få 

input fra alle bruger om alle tænkelige måder at bruge anden salen på. Og yderlige mødet hvorpå vi fandt ud 

af hvem der skal være i projektgruppen. 

Vi har derefter holdt endnu et møde hvorpå vi omsatte alt input til kravspecifikation på diverse områder 

(Borde-Stole, Opbevaring, Skillevægge, Gulvtæpper og andet) Vi dannede arbejdsgrupper hvis formål i første 

om gang var at lave løsningsforslag og prototyper baseret på kravspecifikationerne. Kravspecifikationerne 

kan ses her. De er dog ikke 100% opdateret. 

Indretningsmødeprojektgruppe kravspecifikationer 

https://docs.google.com/document/d/12u-YD57oDHNB91uFDzZvdcn1hzhVYaNlDo2b5cRyoiM/edit?usp=sharing
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Efter en rum tid (mere end planlagt desværre) mødtes hele gruppen igen til møde. Her blev prototyper og 

løsningsmodeller fremlagt og diskuteret. Der blev udformet Step 1 og Step 2 planer. Step 1 sendt til 

bestyrelsen til godkendelse.  Step 2 forberedt til fremlæggelse til generalforsamling (Dette dokument) Step 1 

budget er på 58.000, og det er det simpelt hen fordi materialer er steget med så meget i perioden. 

Bestyrelsen godkender in December Step 1. Og arbejdsgrupperne er i skrivende stund igang med at udføre 

den. Det er grundet restriktioner ikke en god mulighed at invitere til store arbejdsweekender med mange 

bidragende medlemmer. Så processen er desværre ikke hurtig. 

Det forslag og godkendte budget til step 1 kan ses i referatet fra bestyrelsesmødet i November 2021. 

FORSLAG TIL STEP 2 

Samlet her er den løsnings model vi gerne ser sat i værks. projektgruppens håb er at alle der ønsker at blive 

hørt føler sig hørt. At beslutningerne der er taget med henblik på at opfylde som mange krav som det er 

muligt giver mening for medlemmerne. Hvis det er tilfældet ønsker vi at kunne iværksætte plan 2 snarest 

efter generalforsamling. 

Det er vigtigt at træffe de rigtige beslutninger, men nu vil vi også gerne vise at vi kan lave resultater. 

Bliver projektet godkendt bliver første skridt at søge kommune og fonde om midler til projektet. Vi forventer 

stærkt at kunne få en god del af udgifter dækket. 

Dette forslag fremstilles dog uden støtte søgning i mente, for vi ønsker at lave projektet selvom vi måtte ende 

med ikke at få udefrakommende økonomisk støtte. Vi mener vi har rigtigt gode muligheder for at lave et 

kæmpe stort lokale om til et med rigtigt gode faciliteter for overkommelig pris. 

Støtte søgninger nævnes kun af to grunde. 

1) Der bliver noget tid ca. 2 måneder efter GF hvori der ikke kan indkøbes noget. Man kan, som 

udgangspunkt, ikke få støtte til noget der allerede er brugt penge på. 

2) Så i ved vi ikke har glemt det. Christian Nørgaard viste en fin liste af 4-5 steder der har lavet lignende 

sager (hæve sænke borde og reoler) hvori kommunen i de fleste tilfælde havde givet 50%. 

FORSLAGSSTILLER 
Indretningsudvalget 

FORSLAG B-1B: INDRETNING AF 2. SALEN – DELVIST FONDSFINANSIERET 

FORSLAG 
Forslaget indeholder de samme elementer som beskrevet i forslag B-1A men der afsættes kun 70.000 kroner 

på budgettet og lægges op til, at der fondsøges til at skaffe de resterende midler eller alternativt at 

indretningsudvalget beskærer projektet med et beløb der svarer til de midler, der ikke kan fondsøges. 

Indretningsudvalget bemyndiges til at vurdere hvilke elementer det vil være hensigtsmæssigt at påbegynde 

med det samme og hvilke det vil være hensigtsmæssigt at udsætte med henblik på at fondssøge og – såfremt 

midlerne ikke kan findes – udskyde til et senere regnskabsår. 

MOTIVATION 
Forslagsstillerne bakker helt op omkring, at 2. salen skal indrettes til det ønskede brug. Problemet er blot, at 

med de investeringer der foreligger i indeværende år risikerer vi ikke blot at forbruge al vores likviditet (dvs. 

penge i banken) men faktisk at vi trækker vores konto i negativ – dvs. vi skal låne penge af banken. Det synes 

vi er højst uhensigtsmæssigt – specielt fordi vi endnu ikke ved med sikkerhed, at vi er helt fri af restriktioner 

og tilhørende konsekvenser for foreningens økonomi. Eller sagt mere simpelt – vi kan i yderste konsekvens 

risikere at vores foreningen går konkurs, hvis vi gennemfører alle de forslag, der er stillet. 
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Vi ønsker dog heller ikke at projektet omkring 2. salen sættes helt i stå og vi vil gerne give 

indretningsudvalget friheden til tilpasse projektet. Derfor foreslår vi denne model. 

Vi har overvejet og diskuteret en model hvor vi slet og ret fjerner hele elementer af projektet, men det virker 

uhensigtsmæssigt hvis dele kan finansieres eksternt. 

Derfor foreslås denne løsning som har en række fordele: 

- Vi kan gå i gang med udvalgte elementer med det samme – og dem som ved mest om projektet 

(indretningsudvalget) kan beslutte hvilke elementer det er – i stedet for at afvente en 

fondssøgningsproces til det samlede beløb er til stedet. 

- Vi har samtidig afsat tid og mulighed for at finde midler til de øvrige dele i stedet for at vedtage et 

forslag, hvor disse elementer ikke er inkluderet og dermed at vi de-facto ikke kan gå i gang med dem. 

- Hvis der ikke kan findes fondsmidler til at dække de resterende elementer, så får vi trods alt lavet 

noget. 

FORSLAGSSTILLER 
Kåre Torndahl Kjær, Daniel Ganshorn Bliss og Martin Brassøe 

FORSLAG B-1C: INDRETNING AF 2. SALEN UDEN STOLE OG SKABE 

Forslaget er stillet på generalforsamling. 

FORSLAG 
Forslaget indeholder de samme elementer som beskrevet i forslag B-1A men vi fjerner opbevaring og stole. 

Det betyder en reduktion i budgettet på 86.000 kroner således at budget er på 51.000 kroner. 

Derudover afsættes der 2.000 kroner til at indkøbe stigereoler nu hvor der ikke er afsat midler til opbevaring. 

Det samlede budget er således 53.000 kroner. 

Hvis der bliver penge til overs efter disse emner er løftet grundet fondsmidler, bevillinger eller andet må man 

gerne prioritere stole og opbevaring derefter. 

MOTIVATION 
Det er mange penge til opbevaring som forslagsstiller mener kan løses med de kasser Tabletop har sat penge 

af til og nogle stigereoler. 

Forslagsstiller vurderer også at stolene er luksus og de eksisterende stole kan anvendes. 

FORSLAGSSTILLER 
Peter Ganshorn Bliss 

FORSLAG B-2: STØVHÅNDTERING I VÆRKSTEDET 

FORSLAG 
Jeg foreslår at vi laver et dedikeret system til støvhåndtering på vores 2 faste stationer i værkstedet. En til 

bordrundsaven og en til kap geringssav / slibemaskine. Disse 2 systemer vil også få en støv cyklon som 

sorterer 99% af støvet fra inden det kommer i selve støvsugeren, hvilket resultere i at de virker bedre 

længere. Og det at de altid er klar til at blive brugt øger sandsynligheden for at folk bruger dem markant. Det 

mindsker også vedligeholdet af støvsugerne da de ikke skal have renset filter så tit.  

Der er mange forskellige løsninger på markedet og mange dyre løsninger. Mit forslag er at vi indkøber 2 

ekstra støvsugere og montere dem fast ved de 2 stationer sammen med cyklonerne. 

2 støvsugere som dem vi har 1.200 
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Fittings, slange, ledning og andre 

småting 

1.500 

2 cykloner  500 

Samlet 3.200 

MOTIVATION 
Der er nødvendigt med noget bedre støv håndtering på værkstedet. Lige nu har vi en støvsuger som manuelt 

skal flyttes rundt mellem de forskellige steder man arbejder. Den løsning er ikke ideel til opgaven da den 

hurtigt bliver stoppet med savsmuld. Og det er bøvlet at flytte rundt på den hele tiden hvis man arbejder på 

de forskellige stationer i værkstedet.  

FORSLAGSSTILLER 
Morten Baagøe 

FORSLAG B-3A: NYE SOFAER TIL BATTLELOKALET 

FORSLAG 
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for nye sofaer til battle lokalet på 1. salen. Der er blevet kigget på flere 

muligheder og til sidst er valget faldet på denne model fra IKEA der kan opfylde vores krav og ønsker til 

sofaer i TRoA. 

 
Der er tale om modulære sofaer man kan opbygge som man ønsker men vi fandt en 3 personers og en 2 

personers sofa ville være mest optimal for lokalet. Sofaerne leveres fra IKEA med 10 års garanti hvilket er en 

fordel med tanke på vores brugsmønstre og samtidigt kommer de i kunstlæder således de er nemme at 

vedligeholde i dagligdagen. Modellen er yderst behagelig at befinde sig i hvad end man ønsker at sidde 

almindeligt eller slynge sig i den. 

Yderligere forslåes det at der købes op til 4 stole af nedenstående model fra IKEA til brug i lokalet ved både 

brætspilsborde, sofabordet og hvor folk ønsker dem. De er ligeledes yderst behagelige, nemme at flytte rundt 

på og nemme at vedligeholde. 
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2 vallentuna sofaer 15.000 

4 poang stole 3.200 

Levering 300 

Samlet 18.500 

MOTIVATION 
Battle lokalet ville kunne udnyttes bedre som et hygge areal i hverdagene og generelt være et mere lækkert 

lokale at have afslappede arrangementer i herudover. Det vil samtidigt være med til at støtte op omkring at 

medlemmerne bruger projektoren til at samles omkring i lokalet og blive et fedt sted at hænge ud i TRoA. 

FORSLAGSSTILLER 
Bestyrelsen 

FORSLAG B-3B: NYE SOFAER MED PUDER 

Forslaget er stillet på generalforsamling. 

FORSLAG 
Som B-3A men hvor der også afsættes 500 kroner til puder. Man skal tænke på at det skal være let at rengøre 

dem. 

Således er det samlede budget 19.000 kroner. 

MOTIVATION 
Vi har brug for puder for at slænge os. 

FORSLAGSSTILLER 
Thomas Madsen. 

Vedtægtsændringsforslag 

Vedtægtsændringsforslag er forslag, der kræver ændringer i foreningens vedtægter. Bemærk at sådanne 

forslag kræver 2/3 flertal ud af de totalt fremmødte stemmer. 

Der er ingen vedtægtsændringsforslag. 
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Øvrige forslag 

Øvrige forslag er forslag der hverken påvirker kontingent, budgettet eller vedtægterne. 

Der er ingen øvrige forslag. 

 


