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Bestyrelsesmøde 12, afholdt 22-02-2019 

Dagsorden 
Til stede:  
 
Dagsorden 
1. Opsamling fra sidst 
 

 
 

2. Opdatering af arrangementer 
Generalforsamling 2019 

 
 

Aarhus Filerne 
 
 

Projektværksted 
 

 
Nye initiativer? 

 
 
3. Opdatering af hjemmesiden 
 
 
4. ÅUF 
 
 
5. MobilePay? 
 
 
6. Arbejdsfordeling (til næste møde) 

 
 
7. Evt. 
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Rollespilsforeningen Elysion 

Bestyrelsesmøde 12, afholdt 22-02-2019 

Referat 
Til stede: Martin Terp, Emilie Ehlers, Ann Christensen, Cecilie Rud Glasdam (suppleant for 
Mads), Noah Adkins (digitalt til punkt 1 og 2). 
 
Referat 
 
1. Opsamling fra sidst 

Ann 
Har ikke sendt logo-skitsen, afstemningen valgte Styx-skitsen 
Regnskab, opdateret budget og regnskab for 2019 
Flere medlemmer, yay! (vi er 11 nu) 
Købt KP bog 
Begyndt på at udfylde de dokumenter, vi skal sende til Bifrost (deadline: 1. april) 
Tjekket oplysninger på hjemmeside 
Kan ikke booke hele skoler gennem foreningsportalen 
 

Emilie 
Snakket med Frontløberne, som endte med: “Kan I ikke komme ind til 
kaffemøde?” 

500 kr./år for året, inkl. nøgle(r?) til lokalerne 
Udefrakommende forening: 1.500 for blackboxen 
Har kun 2 flexkontorpladser tilbage, men ingen lokaler 

Prøvet at booke lokaler til AF i april 
FOA - 1.200 for en aften 
Gået forgæves hos: Diverse forsamlingshuse, Basen (2.000 for en 
weekend),  
Andre muligheder: Det nye UKH, Den Gamle By (efter 19:00), 
Folkestedet, Kælderen ved Café Gemmestedet, Kælder ved Lion’s Bar, 
Fairbar. -> Emilie tager en tur i byen i den nærmeste fremtid og snakker 
med folk. 

Noah 
Generalforsamlingsarbejde (indkaldelse, holdt styr på forslag/opstillinger) 
Haft kontakt med ÅUF 

Martin 
Har stadig ikke adgang til mailen. (Cecilie og Martin sætter sig ned og får det 
gjort herefter) 

Mads 
Ikke til stede. 

Cecilie 
Lavet hjemmeside. 
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Rollespilsforeningen Elysion 

Bestyrelsesmøde 12, afholdt 22-02-2019 

 
2. Opdatering af arrangementer 

Generalforsamling 2019 
Noah har lavet ting (indkaldelse, holdt styr på forslag/opstillinger, skriver endelig 
dagsorden i aften). 
Ann forklarer sit vedtægtsændringsforslag: Det handler om at fjerne et lag af 
administration, at gøre det til en aktiv overvejelse at genopstille og at undgå at 
afskrække (nye) folk fra at stille op. 
 

Aarhus Filerne 
Har holdt 2 spilgange siden sidst, har haft ca. 50 spillere til begge spilgange. 
Generelt gået godt, har nærmest kun fået positiv feedback. 
Har ikke brugt “underskudsdækningen”. 
Bestyrelsen må gerne holde øjne og øre åbne for lokation d. 13. april 
 

Projektværksted 
Har brugt 53,5 kr. siden sidste bestyrelsesmøde 
Oprettet en “Kagekasse”, sådan PVs medlemmer selv kan supplere til snacks. 

 
Nye initiativer? 

På tegnebrættet: Mafia 1 gang i kvartalet (den måned, hvor AF ikke spiller) v. 
Emilie og Mika 
 
På tegnebrættet: Murder Mystery 2 v. Emilie og Ann 
 
Os vs. Dem 2: 21. september 2019 v. Cecilie 
Der kommer snart noget på hjemmesiden. 
 
2 mindre scenarier v. Cecilie 
Der kommer snart noget på hjemmesiden. 

 
3. Opdatering af hjemmesiden 
Vi skal bruge en, som er ansvarlig for at opdatere vores hjemmeside med korrekte oplysninger 
mv. 
Bestyrelsen uddelegerer ansvaret til Cecilie Rud Glasdam. (4/5 stemmer for, 1 er ikke til stede). 
 
4. ÅUF 
Vi har fået mail fra Aarhus Ungdom Fællesråd (lidt som DUF, men i Aarhus), som spørger, om 
vi vil være medlem. De tilbyder at komme og fortælle os om det. De holder Årsmøde på torsdag 
(d. 28. februar). Vi forhører, om vi måske kan komme med som observatører? 
Ann skriver mail. 
 
5. MobilePay? 
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Rollespilsforeningen Elysion 

Bestyrelsesmøde 12, afholdt 22-02-2019 

Vi har undersøgt muligheden for at få MobilePay til foreningen. Det koster 
999 kr. i oprettelsesgebyr, 0,75 pr. transaktion. Ann har regnet ud, at det bliver ca. 500 kr. om 
året (udover oprettelsesgebyret), baseret på antal overførsler fra Aarhus Filerne + det løse fra 
arrangementer. Vi skal undersøge det nærmere (hvordan fungerer det ift. vores forskellige 
bankkonti?), og den tilstedeværende bestyrelse beslutter (4/4), at hele bestyrelsen skal være til 
stede, før vi tager en beslutning om dette. 
 
6. Arbejdsfordeling 

Cecilie opdaterer vores kontaktmail på hjemmesiden. 
Cecilie og Martin ordner Martins mail 
Ann køber snacks til GF. 
Ann skal samle op på forsømt arbejde med logo 
Cecilie og Ann skal (måske) til ÅUF på torsdag 
Emilie går på lokations-scouting 

 
7. Evt. 
Intet. 
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