Dagsorden/referat,
Til stede: Brian Johannesen, Noah L. Adkins, Emilie Ehlers, Ann Christensen, Mads Hyldal
(på Skype)

Dagsorden
Punkt 1: Hvad er der sket indtil nu?
○ Simon
■
○ Brian
■
○ Ann
■
○ Noah
■
Punkt 2: Hvad vil vi gøre indtil næste gang?
○ Oprettelse af foreningskonto (Mads finder muligheder)
○ Oprettelse af medlemsregister (Mads har udkast)
○ Oprettelse af arrangør register
○ Oprettelse af hjemmeside
○ Kontakt til kommunen, evt. gennem Bifrost (nævn Berners tilbud)
Punkt 3: Kommunikation
○ Hvad synes vi om Treo?
Punkt 4: PR/Pr-Udvalg
○ Simon fortæller
○ Nadia
Punkt 5: Generalforsamlingen
○ Ann fortæller
Punkt 6: Vedtægtsændinger?
○ Overskud fra scenarier arrangeret i foreningens regi (Både i form af penge,
men også ting som fx props, der er bygget til scenariet).
Punkt 7: Arrangementer
Punkt 8: Bifrost
○ Brian fortæller
Punkt 9: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Punkt 10: Edu-larp v. Jesper
Punkt 11: Horror halløj i Aalborg
Punkt 12: Evt.
Referat
Punkt 1: Hvad er der sket indtil nu?

Mads har haft kontakt med Danske Bank og har fået information om en
foreningskontoordning. Medlemsregistret, indmeldingsblandet og arrangørregistret er
oprettet.
Brian har undersøgt, hvad det kræver at blive medlem af Bifrost. Brian har også undersøgt,
hvad er skal til for at bliver anerkendt hos kommunen; her mangler vi nogle ting, bl.a. adgang
til eboks.
Ann snakkede med nogen om oprettelse af foreningshjemmeside, men det blev ikke til
noget. Dato og tidspunkt er fastslået for GF, og der er blevet sendt en indkaldelse ud.
Der er ikke noget nyt om et logo fra Noah.
Simon har besluttet ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem til næste GF, men vil gerne
være med i PR-udvalget. Der er blevet lavet en beskrivelse til vores FB-side.
Punkt 2: Hvad vil vi gøre indtil næste gang?
○ Nem-ID medarbejdersignatur og tilmelding på foreningsportalen
○ Gruppebskrivelse
○ Flere medlemmer og folk, der stiller op til de manglende bestyrelsesposter
(næstformand mangler)
○ Konkrete formuleringer til vedtægtsændringer
○ Søge på foreningsarbejde
○ Budget
○ Velkomstmail
○ Arrangere GF
Punkt 3: PR/ Pr- udvalg
Udsat til efter GF.
Punkt 4: Generalforsamlingen
Bliver holdt d. 11. november fra kl. 12-16 på Viborgvejs 115, 6., 04. Den bliver kombineret
med efterfølgende filmaften/hygge/fest til dem, der ønsker.

Punkt 5: Vedtægtsændringer
Vi snakkede om, hvilke vedtægtsændringer vi ønskede at fremsætte, og kom frem til
følgende to punkter:
○ Økonomisk overskud fra arrangementer til foreningen
○ De to menige medlemmers funktion/titel
Punkt 6: Arrangementer
Vampire Requiem mangler lokation. Ann bliver bestyrelseskontaktperson.
Vampire Anarch mangler system og der blev snakket om, det skulle starte næste år. Noah er
bestyrelseskontaktperson.
Mutant-Live blev der snakket om arrangører. Ann er bestyrelseskontaktperson.
Hyggeaftener er der intet nyt om.
Der blev bragt et nyt arrangement op: En mafiakampagne. Emilie er
bestyrelseskontaktperson.
Punkt 7: Bifrost

Vi besluttede at tage det op til GF, og at vi, hvis vi skal indmeldes, først melder os ind fra
2018. Foreningen er også af Bifrost blevet inviteret til deres GF, selv om vi ikke er
medlemmer endnu. Ann, Emilie og Martin havde været til et dialogmøde med Bifrost (referat
forefindes i bestyrelsens arkiv), hvilket vi også snakkede lidt om.
Punkt 8: Edu-larp udvikling v. Jesper
Jesper Kristiansen har kontaktet os i forbindelse med et edularp udviklingsarrangement. Vi
er interesserede og har skrevet for at høre mere om det.
Punkt 9: Horror halløj i Aalborg
Vi er blevet kontaktet om mulighed for at hjælpe til et horrorløb i Aalborg. Det bliver slået op i
foreningsgruppen, så medlemmer kan melde sig på.
Punkt 10: Budget til næste år
Vi snakkede om forventede udgifter og indtægter for året 2018. Dette vil blive behandlet af
kassereren og fremlagt på GF, men er foreløbigt følgende:
○ Udgifter
■ Medlemsskab af Bifrost (400 kr.)
■ Opretholde foreningskonto (300 kr.)
■ Hjemmesidedomæne (500 kr.)
■ Arrangementpuljen (resten)
■ 10-25% til uforudsete udgifter - skal dog have et loft (fx 2-3000)
○ Indtægter
■ Kontingent (2-300 kr? årligt)
■ Donationer
Punkt 11: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
Vi opsummerede, hvad vi havde snakket om, og fordelte arbejdsopgaver.
○ Brian
■ Konkrete formuleringer til vedtægtsændringer (Ann laver korrektur)
○ Ann
■ Foreningsarbejde
■ Gruppebeskrivelse
■ GF
● Genudsende indkaldelse/dagsorden
● Huske på tidsfrister
■ Velkomstmail
○ Noah
■ Nem-ID medarbejdersignatur + foreningsportal (+ Ann)
■ Flere medlemmer/indmeldelser og manglende bestyrelsesposter
(næstformand)
■ Året Der Gik
○ Mads
■ Budget
■ Gennemgang af sidste års og næste års budget
Punkt 12: Eventuelt
Vi snakkede om foreningsarbejde, og om det var noget, vi gerne ville finde ud af mere om.

