Referat af Stiftende generalforsamling
for Rollespilsforeningen Elysion
01.09.2017
Tilstede:
Simon Andersen, Simon Verhof, Daniel Green Toft, Frederik M. Jacobsen, William
Slipsager, Emilie Ehlers, Anni Møller Rasmussen, David Christensen, Brian Johannesen,
Mads Hyldal Sørensen, Cecilie Thure, Noah Lynge Adkins, Ann Christensen, Martin Terp,
Marie Smed Rasmussen
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Noah
Referent: Ann
2) Hvad er foreningens vision?
Ann læste visionspapiret op, og der blev diskuteret lidt om nogle formuleringer. Vi snakkede
også om bestyrelsens funktion og opdaterede beskrivelsen i visionspapiret. Derudover
konkluderede vi meget fast, at vi vil være en inkluderende forening og ikke ekskluderende,
så vi vil ikke økonomisk støtte arrangementer, som udelukker nogle medlemmer. Vi blev
også enige om, at foreningens bestyrelse skal være transparent (dog med undtagelse af evt.
personsager).
3) Gennemgang er foreslåede vedtægter fra Ann Christensen og Noah Adkins
Alle synes, at vedtægterne er overordnet gode ift. visionen, der er dog nogle ting, der skal
diskuteres.
4) Eventuelle ændringer i foreslåede vedtægter.
Hvilke ændringer blev lavet?
§3 - Medlemsskab:
Stk. 2 - Mulighed for halvårsmedlemsskab er tilføjet. Kontingent nedsættes hvert kvartal,
således en person, der melder sig ind i maj kun skal betale ¾ af det årlige kontingent, i
stedet for fuldt kontingent for medlemskab til januar året efter.
Vi tilføjede endnu et stk. (stk. 3) til vedtægterne, der omhandler karantæne. Dette skulle
være for at give foreningen mulighed for gennem bestyrelsen at handle med det samme og
midlertidig udelukke et medlem fra foreningens aktiviteter (eller nogle af dem), hvis
medlemmet er skadeligt for foreningen eller de andre medlemmer. Karantænereglerne blev
diskuteret i længde, men vi kom til sidst frem til stk. 3. stk. 3 - kun midlertidig eksklusion.
§4 - Generalforsamling
Nyt stk. tilføjet om, at GF er foreningens højeste instans. Vi snakkede også om, at GF kan
holdes i forbindelse med fx en julefrokost, men skrev det ikke i vedtægterne.

I stk. 3 blev der efter diskussion tilføjet, at man kan brevstemme til GF, men ikke til
ekstraordinær GF. Vi besluttede desuden, at brevstemning kan foregå digitalt, dvs. ved en
email til bestyrelsen eller ved at sende et billede af et fysisk brev - det samme gælder
fuldmagten. Breve skal være bestyrelsen i hænde, inden GF begynder.
Stk. 4 - Vi diskuterede, hvorvidt ‘status på projekter’ skulle være en del af dagsordenen på
GF, men besluttede ved afstemning, at det ikke var nødvendigt.
Desuden ændrede vi i tidsfrister for udmelding af information (fx dato for GF, opstillelse af
bestyrelsesmedlemmer osv.).
§5 - Vi tilføjede en paragraf til ekstraordinær generalforsamling.
§9 - Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vi diskuterede, hvorvidt der skulle ⅔ flertal eller simpelt flertal til at ændre en vedtægt
og endte ved afstemning på ⅔.
Stk. 2: Vi snakkede om, hvorvidt vedtægtsændringer skulle træde i kraft øjeblikkeligt, eller
om de skulle træde i kraft efter endt GF og kom frem til, at sidste løsning var bedst ved
afstemning.
Vi havde også en diskussion af nødløsninger om at omgå vedtægterne, hvis vi står i en
situation, hvor vi er administrativt fucked (fx hvis formanden træder af, men der ikke er
nogen, der stiller op 14 dage inden). Vi var meget enige om at tilføje §10 stk. 3.
5) Valg af navn til foreningen
Efter mange afstemninger og rækkevise udelukkelser, endte vi (næsten) enstemmigt på
Elysion.
6) Fastsættelse af kontingent
150 årligt (dvs. 75 halvårligt). Et ca. tal til opstart af foreningen (primært oprettelse af konto)
med henblik på, at det måske skal sættes op til næste GF.
7) Valg til Bestyrelsen, Bestyrelsesformand, -næstformand og -kassér
Noah er enstemmigt valgt som formand.
Brian (10) og Terp (3) opstiller som næstformand. Brian vælges.
Ann (3) og Mads (6) stiller op som kasserer. Mads vælges.
Ann(10), Emilie(3), Cecilie(3), Simon(5), Terp(2) stiller op som bestyrelsesmedlemmer. Ann
og Simon vælges.
Terp, Emilie og Cecilie stiller op som suppleant. Alle 3 vælges.
8) Aktiviteter i foreningen.
Vi snakkede om potentielle og fastlagte aktiviteter, derunder berørte vi workshops, og vi
snakkede også en del om de tilstedeværendes “hemmelige” talenter.
Af aktiviteter, som vi allerede nu er fastlagte på skal afholdes, er der en rollespilskampagne
(Anarch/Camarilla koldkrigskampagne) fremsagt af Frederik, et årligt større scenarie
(“mutant-live”) fremsagt af Ann og en bred enighed om hygge/filmaftener fremsagt af Terp

og Noah. Af potentielle aktiviteter blev der brainstormet en 2-3 andre kampagner (bl.a. mafia
varulv og paramount) fremsagt af hhv. Emilie og Mads.
Vi snakkede også om “hemmelige talenter” i den forstand, at tilstedeværende til mødet
kunne fortælle, hvis der var et område, de var gode til, og kunne tænke sig at bidrage til
foreningen på.
Her konkluderede vi, at Simon, Frederik og Terp udgør et supersejt medieteam, som
spænder over alt fra fotografi til klipning til grafisk design. David har erfaring med
hjemmesider og vil gerne hjælpe til med det. Brian har mange års GM-erfaring, og Mads er
dygtig til at bygge systemer. Frederik kan også bygge ting, fx i træ (men mangler dog
værktøj/værksted). Ann er god til sprog (bl.a latin), og derudover kender hun sammen med
Noah og Simon en masse mennesker, der kan hjælpe med alt fra foreningsarbejde til at
finde lokaler.
9) Evt.
Underskrevet Bestyrelsen
Noah Adkins, Brian Johannesen, Mads Hyldal Sørensen, Simon Andersen, Ann
Christensen.

