Referat af Elysions generalforsamling 10.11.2018
Tilstede: Noah L. Adkins, Emilie Ehlers, Anton Houmann, Mads Hyldal Sørensen, Ann Christensen
Punkt 1: Valg af dirigent og referent
Dirigent bliver Mads Hyldal
Referent bliver Ann Christensen
Punkt 2: Året Der Gik v. formand og bestyrelse
Formand Noah Adkins fortæller.
Vi har afholdt 3 rollespilsarrangementer (Karls Konfirmation, Englekrig, Os vs. Dem), derudover et
månedligt projektværksted fra august og fremad.
Bestyrelsen har arbejdet med flere administrative ting.
Ift. at blive en folkeoplysende forening har vi været i dialog med Aarhus Kommune, som har gjort
os opmærksom på nogle problemer med vores vedtægter.
Punkt 3: Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år
Kasserer Mads Hyldal fremlægger årsopgørelsen. (Årsopgørelse er vedhæftet som Bilag 1)
Kasserer fremlægger budget. (Foreslået budget er vedhæftet som Bilag 2).
GF vedtager med 5/5 stemmer for, at puljen til arrangementer skal hæves til 12.000 kr (herunder
3611 kr. specifikt sat til side til det kommende Mutant Live), derudover hæves posten for
uforudsete udgifter til 4500 kr. (Vedtaget budget er vedhæftet som Bilag 3).
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent
Det nuværende kontingent er 200 kr. Der er ingen forslag til ændringer.
Kontingent fastsættes derfor til 200 kr. med 4/5 stemmer for og 1 stemme blankt.
Punkt 5: Forslag til vedtægtsændringer (se bilag 4)
Forslag til vedtægtsændringer gennemgås og spørgsmål opklares.
Punkt 6: Forslag til beslutninger (se bilag 5)
Forslag til beslutninger gennemgås og spørgsmål opklares.
Punkt 7: Valg til bestyrelse
Bemærkning: Ann Christensen trækker sig fra at stille op som sekretær.
Bestyrelsen vælges automatisk, da der ikke er andre, der stiller op:
Formand: Noah Adkins
Kasserer: Ann Christensen
Næstformand: Martin Terp (in absentia)
PR person (bliver til menigt medlem): Emilie Ehlers
Sekretær (bliver til menigt medlem): Mads Hyldal Sørensen
Punkt 8: Valg af kritiske revisorer
Benjamin Jacobsen stiller op in absentia.
Anton Houmann stiller op.
Benjamin og Anton bliver valgt, da der ikke er andre, der stiller op.
Punkt 9: Valg af suppleanter
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Cecilie Rud Glasdam stiller op in absentia.
Cecilie Rud Glasdam bliver valgt, da der ikke er andre, der stiller op.
Punkt 10: Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer
Der stemmes om vedtægtsændringer.
1. Vedrørende halvårskontingent
Forslaget vedtages med 5/5 stemmer for.
2. Vedrørende bestyrelsens poster
Forslaget vedtages med 4/5 stemmer for og 1 stemme blankt.
3. Vedrørende administrativ opløsning
Forslaget vedtages med 5/5 stemmer.
4. Vedrørende regnskabsåret
Forslaget afvises med 4/5 stemmer imod og 1 stemme blankt.
5. Vedrørende generalforsamlingen
Forslaget vedtages med 4/5 stemmer for og 1 stemme blankt.
6. Vedrørende personlig hæftelse ved tilskud
Forslaget vedtages med 5/5 stemmer for.
7. Vedrørende vedtægtsændringer
Forslaget vedtages med 5/5 stemmer for.
8. Generelle småændringer
Forslaget vedtages med 5/5 stemmer for.
Punkt 11: Behandling af indkomne forslag til beslutninger
Der stemmes om beslutningsforslag.
Vedrørende medlemskab 1
Forslag vedtages med 5/5 stemmer for
Man kan ikke længere være medlem kun fra og med januar til og med juni.
Vedrørende medlemskab 2
Forslag vedtages med 4/5 stemmer for og 1 stemme blankt.
Kontingent falder ikke længere med ¼ hvert kvartal – det er kun 100% eller 50% fra
og med juli.
Vedrørende politikker 1
Der tilføjes en generel note om, at brud på politikker har konsekvenser i stedet for, at
det kun eksplicit står skrevet ved politikken om euforiserende stoffer.
- Guide til arrangementer i Elysion – Godkendt med 5/5 stemmer for
- Alkoholpolitik – Godkendt med 4/5 for, 1 imod
- Privatlivspolitik – Godkendt med 5/5 stemmer for
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- Politik for euforiserende stoffer – Godkendt med 4/5 for, 1 imod
- Politik for fotografering og video – Godkendt med 4/5 for, 1 imod.

Det besluttes yderligere vedrørende politikker: Bestyrelsen kan nedsætte/ændre
politikker i løbet af året, som er gældende fra det tidspunkt - dette anses som en del
af drift af foreningen. Politikkerne skal dog op til formel godkendelse på den næste
ordinære generalforsamling.
Punkt 12: Eventuelt
Punkt 12.1: Bifrosts Generalforsamling
Ann husker generalforsamlingen på, at landsforeningen Bifrost holder
generalforsamling i næste uge, og at Elysion betaler deltagergebyret for sine
medlemmer, der sendes som delegerede.
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