
 
Rollespilsforeningen Elysion 

Bestyrelsesmøde 13, afholdt d. 25.03.2019] 

Dagsorden 
Til stede:  
 
Dagsorden 
Punkt 1: (Lukket Punkt) 
Punkt 2: Opsamling fra sidst (møde 10-12 + GF) 

Punkt 2.1: ÅUF - Hvorfor er vores forening relevant for unge (under 18)? (Alle) 
Punkt 2.2: MobilePay (Ann) 
Punkt 2.3: Faste foreningslokaler? (Ann) 
Punk 2.4: Frontløberne (Martin og Cecilie) 
Punkt 2.5: pdf-underskrifter (Ann) 

Punkt 3: Opdatering af arrangementer 
Punkt 3.1: Er det sådan man er venner? (Cecilie) 
Punkt 3.2: Projektværksted (Ann) 
Punkt 3.3.: Os vs. Vores Egne 

- Nye initiativer? 
Punkt 4: Bestyrelsesoversigt til banken 
Punkt 5: S&F kom-i-gang og revision (Ann) 
Punkt 6: Transport (Emilie) 
Punkt 7: Arbejdsfordeling 

- Bestyrelsens opgaver (sekretær) 
Punkt 8: Evt. 
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Referat 
Til stede: Noah Adkins, Cecilie Glasdam, Emilie Ehlers, Martin Terp, Ann Christensen 
 
Dagsorden 
Punkt 1: (Lukket Punkt) 
 
Punkt 2: Opsamling fra sidst (møde 10-12 + GF) 

Punkt 2.1: ÅUF - Hvorfor er vores forening relevant for unge (under 18)? (Alle) 
Fra ÅUF har vi fået dette spørgsmål, som vi skal tage stilling til ved ansøgning. 
Bestyrelsen diskuterede dette på baggrund af de tanker, vi har gjort os, siden GF. 
Følgende er de opsummerede pointer: 

- Giver et frirum til “outsiders” (folk der har været mobbet, har udfordringer osv), da 
de fleste i vores miljø kommer fra den baggrund selv. 

- En del af vores aktiviteter har været 18+, men vi har både Aarhus Filerne (15+) 
og projektværksted (åbent for alle), og der er medlemmer i foreningen, som 
gerne vil lave aktiviteter for unge. 

- Vores arbejde med UKH og kontakt til Østerskov 
- Bifrost -> arrangørkurser for unge. 
- Vi vil mega gerne engagere unge i at spille rollespil. 

Cecilie sammenfatter refleksionerne, sådan vi kan præsenterer noget for Sarah på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
Sidespor: Cecilie vil lave reklamemateriale 

 
 
Punkt 2.2: MobilePay (Ann) 
Bestyrelsen blev på GF opfordret til at indpasse udgifter til MobilePay i budgettet og 
købe det til foreningen. 
Kasserer foreslår at tage startudgiften til MobilePay (999 kr.) fra “Arrangementpuljen - 
Nye arrangementer” og tilføje en konto under Administration. 
Transaktionsgebyret skal indberegnes i de arrangementers, der benytter MobilePay, 
budget. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
Punkt 2.3: Faste foreningslokaler? (Ann) 
Ann har snakket med Sport&Fritid, og fundet ud af, at de umiddelbart ikke give faste 
lokaler (klublokaler), men de vil gerne hjælpe os med at finde ud af, hvor vi kan gå hen, 
hvis vi sender vores behov. 
Bestyrelsen kommer med forslag til behov, som Ann sammenskriver og sender til S&F. 
Følgende er en opsummering af dette: 

- Projektværksted hver 2. uge (evt. hver uge?) 
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- Aftensscenarier, gerne i weekender 
- Opbevaring (props, bibliotek mm.) 
- Centralt, eller i hvert tilfælde nemt at komme til (da vores medlemmer bor over 

alle mulige steder i Aarhus og udenfor Aarhus) 
- Mulighed for overnatning (evt. med brandvagt) 
- 60 mennesker (til vores arrangementer) 
- Konkrete tidspunkter: Hver onsdag 3-4 timer om aftenen (fx 17:00-21:00, ligesom 

PV) 
- I weekender: 2-3 gange om måneden. (Lørdag er attraktiv) 
- På lang sigt: Et sted man kan komme og være, kan tage et spil PnP/brætspil, 

men som også kan bruges til større scenarier/kampagner. 
 
Det blev også bragt op, at vi måske kan undersøge Ungdomskulturhusets nye sted - måske vi 
kan leje lokaler der? 

 
Punk 2.4: Frontløberne (Martin og Cecilie) 
Intet nyt. 
 
Punkt 2.5: pdf-underskrifter (Ann) 
Vi skulle undersøge, om vi kan underskrive pdf’er digitalt, og alle kan gøre det. 
 

Punkt 3: Opdatering af arrangementer 
Punkt 3.1: Er det sådan man er venner? (Cecilie) 

- Er afholdt, wooh! 
- 5 deltagere (inkl. Cecilie) 
- 300 kr. blev brugt, og det er bogført 

 
Punkt 3.2: Projektværksted (Ann) 

- Næste PV bliver holdt af Cecilie 
- 10. april holdes af Ann 
- 24. april holdes af ?? (Cecilie og Emilie koordinerer) 
- Disse 3 gange er på Samsøgade Skole 

 
Punkt 3.3.: Os vs. Vores Egne 
Dato: 21. september!!! 

 
- Nye initiativer? 

Ingen nye initiativer er igang, men flere er på tegnebrættet: 
Noah og Nicklas arbejder på noget science fiction rollespil. 
Cecilie arbejder på et scenarie, der hedder I’m Fine. 
Noah arbejder på flere projekter i 2020 

 
Punkt 4: Bestyrelsesoversigt til banken 
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Administrativt punkt, hvor vi skriver under. 
 
Punkt 5: S&F kom-i-gang og revision (Ann) 
Vi fordeler pladser. Ann, Noah og Martin tager med til kom-i-gang, og Ann og Anton (vores 
revisor) tager med til revisionsmødet. 
 
Sidespring: Emilie vil gerne have hjælp til introduktionsmøde ved Folkestedet d. 2. maj, da det 
ikke er sikkert, hun selv kan være der. Noah og Ann melder sig som backup. 
 
Punkt 6: Transport (Emilie) 
Det er muligt hos Midttrafik at oprette sig som en forening med sit CVR-nr. Gennem dette kan 
man lave gruppebilletter (der skal være mere end 14 personer) og dermed få grupperabat på 
transport. 
Bestyrelsen ser ikke umiddelbart nogle negative sider ved dette og beslutter, at Emilie går ind 
og kigger konkret på at oprette en profil. 
 
Punkt 7: Arbejdsfordeling 

- Bestyrelsens opgaver (sekretær): Ann 
- Frontløberne: Ann laver en aftale, Martin og Cecilie tager med 
- Hjemmeside: Cecilie 

- Husk Mutant-Live teaser 
- Os vs vores egne 
- I’m fine!  

- Sammenskrive svar til ÅUF: Cecilie 
- Cecilie inviterer Sarah. 
- Cecilie har booket Dokk1 undervisningslokale 2 d. 26. Kl. 17:00-21:30. 

- Midtrafik: Emilie kigger på at oprette en profil. 
- MobilePay: Ann bestiller MobilePay 
- Svar til S&F om lokaler: Ann 
- Kontakte UKH om mulig lokaleleje: Ann 

 
Punkt 8: Evt. 

- Aarhus Filerne lokaler: Emilie mangler 1 sted, men har ikke fundet noget endnu. 
- “I er dejlige” 
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