
 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   15,   afholdt   d.   20-05-2019  

Dagsorden  
Til   stede:   
 
Dagsorden  
Punkt   0:   Rundvisning   på   Fjordsgade.  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

Punkt   1.1:   Guideline   til   FB   gruppen   (Martin)  
Punkt   1.2:   Kom-I-Gang-Mødet   og   Revisionskurset   (Ann)  
Punkt   1.3:   Lokaletilskud   (Ann)  
Punkt   1.4:   Frontløberne   (Ann   og   Martin)  

Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  
Punkt   2.1:   Aarhus   Filerne   (Noah)  
Punkt   2.2:   Projektværksted   (Noah)  
Punkt   2.3:   Os   vs.   Vores   Egne  
   Vi   skal   have   fundet   en   kontaktperson.  
Nye   initiativer?  

Punkt   3:   Foreningens   økonomi   (Ann)  
Punkt   4:   Skal   vi   være   medlem   af   ÅUF?  
..   og   hvor   skal   pengene   (425   kr.)   komme   fra?  
Punkt   5:   Orkerne   Kommer!   Sommerskole  

Punkt   5.1:   Opslag   i   FB   gruppen   (Cecilie)  
Punkt   5.2:   Hvor   skal   pengene   til   puljen   komme   fra?  

Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Punkt   y:   Evt.  
  

1  



 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   15,   afholdt   d.   20-05-2019  

Referat  
Til   stede:   Noah   Adkins,   Cecilie   Rud   Glasdam,   Emilie   Ehlers,   Ann   Christensen,   Martin   Terp  
(Skype),   Alex   Berg   (suppleant)  
 
Referat  
Punkt   0:   Rundvisning   på   Fjordsgade.  
Stine   fra   Sport   og   Fritid   viser   bestyrelsen   og   suppleanten   (minus   Ann   og   Martin)   rundt   på  
Fjordsgades   faciliteter,   hvor   vi   ser   lokalet   “Panda”,   den   store   sal   og   Plantekassen,   hvor   vi   holder  
bestyrelsesmødet.  
 
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

Punkt   1.1:   Guideline   til   FB   gruppen   (Martin)  
Der   er   ikke   blevet   skrevet   noget   ned.   Cecilie   overtager   opgaven   herfra   og   fremlægger   på  
næste   møde.  
 
Punkt   1.2:   Kom-I-Gang-Mødet   og   Revisionskurset   (Ann)  
Kom-I-Gang-Mødet:   Handlede   mest   om   tilskud   og   tilskudsregnskab  
Hele   bestyrelsen   +   revisorer   skal   skrive   under   på   foreningens   regnskab.  
 
Revisionskurset:  
Mest   relevant   for   revisorer.   Noget   med   bilag.  
 
Punkt   1.3:   Lokaletilskud   (Ann)  
Ann   informerer   om,   at   lokaletilskud   kan   søges   om,   men   lokalet   skal   opfylde   nogle   krav.  
Heraf   er   det   vigtigste   krav,   lokalet   skal   kunne   noget,   som   er   nødvendigt   for  
arrangementet,   som   kommunen   ikke   selv   har   et   lokale,   der   kan.  
 
Punkt   1.4:   Frontløberne   (Ann   og   Martin)  
Ann   og   Martin   har   været   på   besøg,   hvor   vi   fik   en   rundvisning   og   god   snak   med   Stine.  
1   års   medlemskab   inkl.   5   nøgler   koster   500   kr.,   hertil   har   vi   adgang   til   alle   fælleslokaler   +  
mødelokaler.   Der   er   mulighed   for   at   reservere   lokaler   til   fx   workshops   for   enkelte   aftener.  
Frontløberne   er   også   klar   på   sparring.  
 
Note:   Herefter   forlader   Martin   mødet   og   når   ikke   tilbage   til   resten.  
 
Sidespring   fra   Noah:   Det   er   vigtigt,   at   vi   oplyser   vores   medlemmer   om,   at   vi   har   bedre  
muligheder   for   at   skaffe   lokaler   mm.   nu,   end   da   vi   startede.  
 

Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  
Punkt   2.1:   Aarhus   Filerne   (Noah)  
AF   har   stadig   ikke   brugt   rabatordningen.  
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Arrangørerne   er   interesseret   i   at   bruge   den   store   sal,   dette   sender   vi   videre   til   den  
bookingansvarlige.  
 
Punkt   2.2:   Projektværksted   (Noah)  
Sidste   gang   var   lidt   lunket,   kun   1   person   dukkede   op.  
Næste   gang   er   på   Dokk1,   hvor   der   ikke   er   mulighed   for   drikkelse/mad  
Arrangøreren   (Ann)   har   et   ønske   om   at   kunne   bruge   Frontløbernes   lokaler   for   fremtiden.  
Har   også   overvejet   at   gå   ned   til   1   gang   om   måneden   igen,   da   fremmødet   ikke   er   så  
stort.  
 
Punkt   2.3:   Os   vs.   Vores   Egne  
Emilie   bliver   kontaktperson   på   arrangementet.  
Datoændring:   Fredag   d.   27.   september   i   stedet   for   d.   21.   september.  
Arrangøren   har   et   ønske   om   at   bruge   Panda   lokalet   på   Fjordsgade.  
 

Punkt   3:   Foreningens   økonomi   (Ann)  
Økonomien   går   fint.   Der   er   faktisk   ikke   sket   noget   nyt   siden   sidst   (ingen   nye   udgifter   eller  
indtægter).  
 
Der   bliver   begæret   5   minutters   pause,   som   alle   stemmer   for.  
 
Punkt   4:   Skal   vi   være   medlem   af   ÅUF?  
..   og   hvor   skal   pengene   (425   kr.)   komme   fra?  
 
Vi   springer   til   punkt   5   først.  
 
Vi   opsummerer   de   fordele,   som   vi   har   lært,   da   vi   havde   besøg   af   dem   til   sidste   bestyrelsesmøde  
(se   referat   af   møde   14),   og   diskuterer   frem   og   tilbage   på   baggrund   af   dette.  
 
Den   økonomiske   vinkel:   Det   er   en   ekstra   udgift   om   året,   som   når   vi   ikke   længere   får   sponsorat  
(efter   2020),   vil   være   ca.   en   femtedel   af   vores   økonomiske   råderum   (baseret   på   nuværende  
medlemstal).   Der   er   enighed   om   i   bestyrelsen,   at   hvis   vi   skal   prøve   det,   så   skal   vi   gøre   det   nu.  
 
2   stemmer   for,   0   stemmer   imod,   2   stemmer   blankt.   Derved   er   det   vedtaget,   at   bestyrelsen  
ønsker   at   være   medlem   af   AUF   mens   foreningen   har   ekstra   midler,   hvorefter   det   vil   tages   til  
overvejning   igen.  
 
Hvor   skal   pengene   komme   fra?  
Bestyrelsen   beslutter   enstemmigt   (Martin   ikke   til   stede),   at   flytte   425   kr.   fra   “Nye   arrangementer”  
til   Administration   og   oprette   en   ny   post   ved   navn   “ÅUF   kontingent”   på   425   kr.  
 
Punkt   5:   Orkerne   Kommer!   Sommerskole  

Punkt   5.1:   Opslag   i   FB   gruppen   (Cecilie)  

3  



 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   15,   afholdt   d.   20-05-2019  

Cecilie   har   lavet   opslag.   Opdatere   i   løbet   af   måneden.  
Ingen   har   søgt   endnu.  
 
Punkt   5.2:   Hvor   skal   pengene   til   puljen   komme   fra?  
Kasseren   foreslår   at   tage   350   kr.   ud   fra   bibliotekspuljen.  
Det   bliver   stemt   for   4/5   (1   er   ikke   til   stede).  
 

Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Cecilie:   Skrive   til   Sarah   om   indmeldelse   i   ÅUF  
Cecilie:   Skrive   et   udkast   til   guidelines   til   FB   gruppen  
Cecilie:   Opdatere/dele   Sommerskolen   opslag  
Ann:   Booke   en   masse   lokaler   (Salen   til   AF,   Panda   til   Os   vs.   Vores   Egne)  
Noah:   AF   og   regnskab  
Ann:   Rette   budget   og   regnskab   ift.   de   nye   beslutninger  
Ann:   Opdatere   beslutninge,   referat   mm.  
Noah:   Spørger   foreningens   medlemmer,   om   de   er   interesseret   i   et   medlemsskab   af  
Frontløberne.  
Ann:   Guide   til   at   lave   budget   og   regnskab.  
 
Punkt   y:   Evt.  

- Oplysning   (Cecilie)  
Cecilie   tilbyder   at   lave   foldere/reklame   for   foreningen.   Dette   er   bestyrelsen   meget  
begejstret   over.  

- Fælleskørsel   til   Grenaa   (Emilie)  
- Vi   er   nu   oprettet   i   Midttrafik,   og   Emilie   vil   gerne   stå   for   gruppekørsel   til  

Grenaa   ved   Midnat.   Vi   skal   dog   være   100%   sikker   på,   om   vi   kun   kan  
tilbyde   det   til   medlemmer   af   foreningen   eller   om   potentielt  
ikke-medlemmer   også   kan   komme   med   på   gruppebilletten,   før   vi   vil   stå  
for   det.  

- Afkrævet   regnskab   fra   økonomisk   støttede   arrangementer  
- Vi   skal   have   skrevet   det   ind   guidelines.   (+   guide   til   at   lave   budget   og   regnskab)  

- Stemme   om   Frontløberne  
Vi   udskyder   beslutningen   om   Frontløberne   til   næste   bestyrelsesmøde.  
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