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Til stede:  
 
Dagsorden 
Punkt 1: Opsamling fra sidst (møde 13) 

Punkt 1.1: ÅUF (Cecilie) 
Punkt 1.2: Frontløberne (Ann) 
Punkt 1.3: Kom-Igang-Møde (Ann) 

Punkt 2: Opdatering af arrangementer 
Punkt 2.1: Projektværksted 
Punkt 2.2: Aarhus Filerne 
Punkt 2.3: Os vs. Vores Egne 
Nye initiativer? 

Punkt 3: Foreningens økonomi (Ann) 
Punkt 3.1: MobilePay 

Punkt 4: Orkerne Kommer! Sommerskole, Lederuddannelsestilskud (Ann) 
Punkt 5: Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
Punkt 6: Evt.  
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Referat 
Til stede: Cecilie Glasdam, Ann Christensen, Emilie Ehlers, Ida (ÅUF repræsentant, til stede 
ved Punkt 1.1). 
 
Punkt 1: Opsamling fra sidst (møde 13) 
 

Punkt 1.1: ÅUF (Cecilie og Ida) 
Vi har besøg af næstformand i ÅUF, Ida, som lytter til os fortælle lidt om foreningen, og 
bagefter fortæller lidt om ÅUF.  
Vi fortæller lidt om vores egen baggrund indenfor rollespil, og hvad vi mener, rollespil 
kan. Her falder snakken særligt på den personlige og sociale udvikling, man kan opleve 
gennem rollespil. Vi fortæller også om vores igangværende aktiviteter (Aarhus Filerne og 
Projektværksted). Møde nye unge, vi favner bredt, da vi også har en bred baggrund 

 
Ida fortæller om ÅUF: 

- 150 samfundsengagerede/idébestemte ungdomsorganisationer 
- Varetager fælles børne-/ungdomsindsatsers interesser 
- Gøre foreningen mere synlig 
- Rådgivning/vejledning, både af ÅUF, men også sparring mellem andre 

medlemsforeninger 
- Adgang til medlemskurser 
- Grej-lån, grej-pulje 

 
Vi snakker lidt om udfordringen med aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune, som vi ikke er 
den eneste forening, der er dårlig sat i forhold til dette. 
 
Punkt 1.2: Frontløberne (Ann) 
Vi har stadig ikke haft et møde med dem, men vi har skrevet en mail til dem. 
 
Punkt 1.3: Kom-Igang-Møde (Ann) 
Noah og Martin har aflyst, så vi skal have afbestilt de to af vores 3 pladser. 
 

Punkt 2: Opdatering af arrangementer 
Punkt 2.1: Projektværksted 

Det seneste projektværksted (24. april) blev desværre aflyst, men derudover går 
det godt. 
Der bliver sat nogle nye datoer til værkstedet: Torsdag d. 9. maj og onsdag d. 22. 
maj.  
 

Punkt 2.2: Aarhus Filerne 
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Det kører stadig, og der er ikke så meget at bemærke. De har stadig ikke brugt 
tilskudsordningen, som vi har aftalt med dem. 
 
Emilie indskyder, at PV (bar) har plads til op til 80 i kælderen, og at det måske er 
mulighed at få lavet en aftale med dem om brug af det lokale. Kælderen er dog 
ikke godkendt af brandmyndighederne, så det venter både vi og de på. De 
melder tilbage til Emilie, når brandmyndighederne har været forbi for at godkende 
det. 
 

Punkt 2.3: Os vs. Vores Egne 
Vi skal have en kontaktperson sat på, som ikke er Cecilie (da hun er arrangør). Vi 
venter med at finde en kontaktperson til næste bestyrelsesmøde, da der ikke er 
planer for, at der skal arbejdes på scenariet før da alligevel. 
 

Nye initiativer? 
Intet nyt. 
 

Punkt 3: Foreningens økonomi (Ann) 
Punkt 3.1: Opdatering 
Intet nyt, ting går efter planen pt. Ingen nye medlemmer. 
 
Punkt 3.2: MobilePay 
Ann venter på opkald, som burde være trin nr. 2 og ud af 3 for at blive oprettet. 
 

Punkt 4: Orkerne Kommer! Sommerskole, Ledertilskud (Ann) 
Vi har mulighed for at sende aktive arrangører til Sommerskolen og søge 
lederuddannelsestilskud hos kommunen, der dækker 75% af udgifterne.  
Vi snakker om, at foreningen kan dække de sidste 25% for dem, der virkelig har behov 
for det. Vi vil lave en lille pulje (fx 350, så vi kan dække alle udgifter for 4 personer). Vi 
beslutter (3/3 stemmer), at finde ud af hvor præcis pengene skal komme fra på næste 
bestyrelsesmøde (der var snak om både Bibliotek-posten og Nye 
Arrangementer-posten). 
Vi melder ud på foreningens forum: 
Alle aktive arrangører, der er medlem af foreningen, kan ansøge om 
lederuddannelsestilskud gennem os. Dette dækker 75% af de i alt 350 kr., som 
deltagelse til sommerskolen koster. Foreningen har lavet en lille pulje til medlemmer, 
som ikke selv har råd til at betale de sidste 25% heller, som man kan søge, når man 
samtidig søger lederuddannelsestilskuddet. Begge dele skal ansøges om på 
kontakt@elysionrollespil.dk. 
Ann finder ud af præcis hvordan det fungere med kommunen. 
https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/forening
er/lederuddannelse/ 
 

https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/lederuddannelse/
https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/lederuddannelse/
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Punkt 5: Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
- Guideline til brug af facebookgruppen: Martin 
- Opslag om sommerskole: Cecilie 
- Projektværksted - nye begivenheder: Ann 
- Skrive referat: Ann 
- Lave dagsorden til næste møde: Ann (fremadrettet) 

- Budget (penge til OK-pulje og penge til ÅUF-medlemsskab) 
- Undersøge lokaletilskud: Ann (måske Cecilie om en uge) 
- Aflyse 2 pladser til Kom-igang-møde (senest kl. 22, så Martin kan nå at svare): Ann. 

 
Punkt 6: Evt. 

- Intet. 


