
Dagsorden 
Til stede: Ann, Martin, Noah, Emilie. 
 
Dagsorden 

1) Hvad er der sket siden sidst? 
2) Sponsor aftale med Steen? 
3) Opdatering af arrangementer 

○ Hyggeaftener? (Noah, Terp) 
○ Vampire Anark/Kamarilla (Noah) 
○ Mutant Live (Ann) 
○ Karls Konfirmation (Noah) 

■ Penge til Noah 
○ Mafia (Emilie) 
○ Nye initiativer? 

4) Hjemmeside 
5) Alkohol politik 
6) Om bestyrelsesmøder 
7) Aktivitetskalender 
8) Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
9) Evt. 

- Registrere som folkeoplysende forening 

  



Referat 

Til stede: Ann, Martin, Noah, Emilie. 
 
Dagsorden 

10) Hvad er der sket siden sidst? 
11) Sponsor aftale med Steen? 
12) Opdatering af arrangementer 

○ Hyggeaftener? (Noah, Terp) 
○ Vampire Anark/Kamarilla (Noah) 
○ Mutant Live (Ann) 
○ Karls Konfirmation (Noah) 

■ Penge til Noah 
○ Mafia (Emilie) 
○ Nye initiativer? 

13) Hjemmeside 
14) Alkohol politik 
15) Om bestyrelsesmøder 
16) Aktivitetskalender 
17) Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
18) Evt. 

- Registrere som folkeoplysende forening 
 
 
Referat 
Punkt 1: Hvad er der sket siden sidst? 
Der er blevet holdt et scenarie (Karls Konfirmation), som var en succes, og det er godt! 
 
Punkt 2: Slettet punkt 
 
Punkt 3: Opdatering af arrangementer 
Der arbejdes stadig på hyggeaftener-konceptet, og vi snakkede om at holde noget 
sommer/bålhygge, når det bliver varmt nok. 
Et af vores potentielle arrangementer er lagt på is. Der er intet nyt fra Mutantlive. Vi snakkede 
også om en masse nye initiativer. Der bliver holdt et scenarie (Englekrig) i foreningen i næste 
måned. 
 
Punkt 4: Hjemmeside 
Der blev først fremlagt referat fra sidste møde (som handlede om hjemmeside). Vi blev enige 
om, at hjemmesiden skal være klar d. 1. juni, og at vi senest lanchere den på næste 
bestyrelsesmøde (22. juni). Derudover holder Emilie og Ann en arbejdsdag d. 27. april, hvor vi 
arbejder på brødtekst, og flere arbejdsdage efter behov til alt det andet. 



 
Punkt 5: Alkohol politik 
Vi diskuterede igen potentiel alkoholpolitik i foreningen, men blev ikke enige om en 
fremgangsmåde. Til gengæld blev vi enige om, at et krav for at holde et scenarie i foreningen 
skal være, at man har en udmeldt sikkerhedspolitik, særligt i forhold til unge under 18. 
 
Punkt 6: Om bestyrelsesmøder 
Vi reflekterede over de afholdte bestyrelsesmøder og vores egen effektivitet og konkluderede, 
at vi kunne gøre det bedre. Bestyrelsesmøder for året ud blev fastsat; vi besluttede at lave 
udkast til den kommende dagsorden på det nuværende møde, og at vi mellem møderne vil 
holde arbejdsgruppemøder. 
 
Punkt 7: Aktivitetskalender 
Vi har ikke lavet en aktivitetsplan endnu og skal have det gjort. 
 
Punkt 8: Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
Vi uddelte opgaver til hvert bestyrelsesmedlem. 
 
Punkt 9: Eventuelt 

- Registrere som folkeoplysende forening 
Vi fandt oplysningerne frem igen og gjorde klar til et arbejdsgruppemøde. 
 

- Kontingentindkrævningsmail 
Vi skal have lavet en standardmail. 
 

- Arrangørregister 
Vi udpegede en ansvarlig for opretholdelsen af arrangørregistret (ift. Indhentning af 
børneattester, hvis/når det bliver relevant). 
 

- Generalforsamling 
Vi snakkede kort om generalforsamlingen i slutningen af året. 
 

- Hvordan arrangerer man et scenarie i Elysion (krav til arrangører og oplysninger vi har 
brug for) 
Vi diskuterede kort forslag til punktet og besluttede, at arbejde videre på det op til næste 
møde. Følgende punkter blev nævnt: 

- Arrangører skal lave en sikkerhedspolitik 
- Arrangører skal vise budget (hvis de ønsker økonomisk støtte fra foreningen) 
- Arrangører skal oplyse, om der er deltagere under 15, da foreningen skal 

indhente børneattest 


