Ordstyrer: Kenneth Jepsen Larsen
Sekretær: Niels Tobias Nørgaard Svendsen
11 Fremmødte medlemmer.
3) Årsberetning ved bestyrelse
Majken, tidligere formand taler. Der er blevet lagt vægt på reglement især inden for
datasikkerhed og personfølsomme oplysninger. Dette bør skrives ind i vores vedtægter.
Der er lagt et dokument op på ting som den nye bestyrelse skal huske.
PR ansigt ud af til og meget arbejde er lagt i dette.
Monstercrew og arbejde med at de får gratis medlemskab.
Aktiv ferie var nedsat af bestyrelsen og stor ros til arrangør gruppen.
Der er lavet mange ansøgninger til fonde.
Bifrost - Hvem er de og hvad laver de?.
Fondsøgning. En masse kurser.
Forskellige kurser som måske koster noget
Bindings punkt for de forskellige foreninger
Hvilke kontakter man kan få ved dem.
Både en politisk forening men med fokus på rollespils elementer.
Vi anser det stadig som et fokus på hvad er vores mål.
Rundvisning på TROA arealer.
4) Årsberetning ved arrangørgrupperne
Ordinær Arrangørgruppe
At PR arrangementer var godt få flyttet på bestyrelsen
Covid-19 har gjort det hårdt at spille, men de rigtige beslutninger er blevet taget efter intern
snak i gruppen.
Arrangørerne vil gerne have man melder sig til sommerscenarie.
Der er generelt en god mavefornemmelse omkring sommerscenariet.
BM
Det ganske udmærket sidste gang.
Vi vil gerne have et supportcrew.
Vi vil gerne gøre det en gang om året i stedet for en gang per kvartal. Vi forventer
vinterscenarie så vi ikke rammer sammen med sommerscenariet.
Extraordinær arrangørgruppe.
Det er okay, men helt klart her vejr en meget klar indflydelse.
Aktiv ferie
Det gik godt, både for nye spiller og gamle spillere.

5) Gennemgang af regnskab
Gennemgang af regnskab.
Afstemning: 9/1/1
Regnskab godkendes.
6) Valg af Revisor

Jakob Rosendal Pilgaard
7) Fastsættelse af medlemskontigent.
Der bliver ikke ændret på medlemskontigent.
8) Foreningens formål og visioner fastsættes.
Nuværende formål og visioner oplæses.
Ændring af oplæste stykke hvor mange “eller” fremgår til “,”.
Afstemning: 10/0/1
9) Indkomne forslag
1) Ændring af vedtægter frem bestyrelsen.
a) “Der årligt skal sorteres i mail og drev, for at sikre at foreningen ikke ligger
inde med diverse personfølsomme oplysninger. Drevet skal efterses, og alle
mails der er ældre end 5 år, skal slettes. Mails og dokumenter indeholdende
medlemsoplysninger fra forrige medlemsperiode, slettes efter gældende
lovgivning.” tilføjes til vedtægterne
Afstemning: 11/0/0
b) “Foreningens koder ændres årligt, uanset om der er kommet nye til bestyrelse
eller arrangørgruppen, eller ej. Dette gøres for at holde sikkerheden i orden”
tilføjes til vedtægterne.
Afstemning: 11/0/0
c) Ændring af “Hobby” til “ikke traditionel sport” gennem alle vedtægter.
Afstemning: 11/0/0
2) Ændring/fastsættelse af benævnelser af Arrangørgrupper
Det skaber lidt forvirring om hvem der tales om når der bare refereres til “Arrangør
gruppen” For et eksempel på dette så punkt 4 på dagsordenen.
Foreslaget er at hver arrangørgruppe giver sig et navn som indskrives i kontakt
oplysninger. Det tilføjes også til hjemmesiden.
Afstemning: 10/1/0
3) Adresse fastsættes
Find en løsning på dette problem vil være en opgave for den nye bestyrelse.
4) Pris for PR arrangementer.
Der bør laves nogle grundlæggende guidelines mellem PR-repræsentant og Kasser.
5) PR ansvarlig bør fastsættes af bestyrelsen.
Forslag til ændring af forslag til “Posten som PR-ansvarlig kan overlappe med andre
poster.”
Afstemning: 9/2/0
10) Valg af bestyrelse og Suppleanter.
Formand)
Opstiller:
Majken Blaess Møgelbjerg
Ingen andre stiller op: Majken vælges som formand.
Næstformand:
Kenneth Jepsen Larsen

Dennis Kjærsgaard
Der laves hemmelig afstemning.
Kenneth: 0
Dennis: 8
Blank: 2
Dennis vælges
Kasserer:
Niels Tobias Nørgaard Svendsen
Ingen andre stiller op: Niels vælges som Kasser.
PR ansvarlig:
Majken Blaess Møgelbjerg genopstiller.
Ingen andre stiller op: Majkens vælges som PR-ansvarlig.
Bestyrelsesmedlemmer:
Kenneth Jepsen Larsen
Julie Aalborg
Rasmus Harboe Nørvald
Ingen andre opstiller og dør ønskes ikke afstemning. Ovennævnte er valgt ind.
Suppleanter:
Jesper Brusgaard Nielsen
Marco Maria Hendrikus van Lankveld
Ingen andre opstiller og dør ønskes ikke afstemning. Ovennævnte er valgt ind.
11)
Til dette specifikke møde vælges der maksimalt 3 medlemmer af bestyrelsen.
Afstemning: 10/1/0
Klubmødre:
Der er ikke sket mere med denne gruppe, da kontakt er faldet på gulvet.
Dette er en opgave for arrangørgruppen.
Afsluttet.

