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Dagsorden  
Til   stede:   
 
Dagsorden  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

- Cecilie:   
- Indmeldelse   af   AUF  
- FB   guidelines  

- Ann:  
- Bookning   af   lokaler  

- Rettelse   af   budget   ift.   Nye   medlemskaber  
- Guide   til   at   lave   budget   og   regnskab  

- Noah:  
- AF    regnskab   og   budget  
- Medlemmernes   holdning   ift.   frontløberne  

Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  
- Aarhus   Filerne  

- Cecilie   opdaterer.  
 
Os   vs   vores   Egne  

- Cecilie   opdaterer.  
 
Nye   initiativer?  

- Mutant   Live  
- Etablerende   møde   d.   26.   -   28.   Juli.  

- Børnerollespil  
- Noah   forklarer  

- Politik   rollespil  
- Noah   forklarer  

- Karls   Konfirmation   rerun  
- Noah   forklarer  

 
Punkt   3:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Punkt   4:   Evt.  
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Referat  
Til   stede:   Cecilie   Glasdam,   Emilie   Ehlers,   Noah   Adkins  
 
Referat  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

- Cecilie:   
- Indmeldelse   af   AUF  

- Cecilie   har   snakket   med   ÅUF.   Vi   har   nu   søgt   ind   for   at   blive   indstillet   til  
optagelse.   27.   februar   vil   vi   skulle   betale   kontingent,   hvis   vi   bliver   indstillet  
til   medlemskab.   I   perioden   fra   nu   og   til   årsmødet,   har   vi   tilladelse   til   at  
deltage   til   AUF’s   arrangementer.   Cecilie   har   en   list   af   arrangementer,   som  
de   tilbyder.   De   ønsker   vi   skal   like   deres   facebookside.   Hun   skal   have  
formanden   og   kasserens   navn,   telefonnummer   og   mail.  

- FB   guidelines  
- Cecilie   har   et   udkast   til   guidelines,   som   hun   læser   op.   Vi   diskuterer  

dokumentet   og   bliver   enige   om,   at   Cecilie   laver   konkret   bud   på  
FB-guideline   ud   fra   vores   diskussion,   som   vi   stemmer   igennem   til   næste  
møde.   Når   der   en   FB-guideline   er   stemt   igennem,   skal   den   lægges  
offentligt   op   på   vores   hjemmeside,   hvorefter   der   laves   en   kondenseret  
version   til   vores   facebookgruppe,   som   vores   medlemmer   kan   tage   stilling  
til,   når   de   laver   opslag   derinde.  

- Vi   er   i   bestyrelsen   blevet   enige   om,   at   vi   ønsker   en   medie   ansvarlig   i  
bestyrelsen.   Vi   har   stemt   enstemmigt   for,   at   Cecilie   skal   være   Elysions  
medieansvarlige.  

- Ann:  
- Bookning   af   lokaler  

- Da   Ann   er   fraværende,   forklarer   Cecilie.   Der   er   booket   lokaler   for   AF   for  
resten   af   2019.   Der   er   booket   lokaler   for   scenariet,   “Os   vs   Vores   egne”.  
Hvis   der   er   mere   ift.   Dette   punkt,   bliver   det   udskudt   til   næste   møde.  

- Rettelse   af   budget   ift.   nye   medlemskaber  
- Ann   er   ikke   til   stede.   Punktet   blev   udskudt   til   næste   bestyrelsesmøde.  

- Guide   til   at   lave   budget   og   regnskab  
- Dette   punkt   bliver   udskudt  

- Noah:  
- AF   regnskab   og   budget  

- Noah   har   modtaget   det,   men   har   ikke   fået   det   tjekket.  
- Medlemmernes   holdning   ift.   Frontløberne  

- Foreningen   medlemmer   ønsker   kun,   at   vi   bruger   pengene   på   det,   hvis   vi  
mener,   at   vi   kan   bygge   en   kultur   op   omkring   det.   Altså   at   bruge   lokalerne  
og   lave   ordentlig   PR   omkring   det.   De   mener   dog   ikke,   at   de   vil   lave  
arrangementer   og   bruge   det.  
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- 3   fra   bestyrelsen   mener   ikke,   at   de   vil   kunne   bygge   den  
nødvendige   kultur   op   omkring   det   i   løbet   af   det   næste   år.  

- Afstemningen   udkydes   til   et   møde,   hvor   der   er   flere  
bestyrelsesmedlemmer.  

 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

- Aarhus   Filerne  
- Cecilie   opdaterer.   En   af   arrangørerne   afstår,   så   nu   er   de   kun   er   2   tilbage,   der   er  

arrangører.   De   har   sendt   regnskab.   De   har   har   booket   lokaler   for   resten   af   året.  
 
Os   vs   vores   Egne  

- Cecilie   opdaterer.   Der   er   booket   lokaler.   Der   kommer   reklame   op   på  
facebooksiden.  

 
Nye   initiativer?  

- Mutant   Live  
- Etablerende   møde   d.   26.   -   28.   Juli.   Arrangørgruppen   er   4   personer,   hvoraf   mindst  

en   er   medlem.   De   kan   ikke   bruge   Østerskov   og   leder   efter   lokation.  
- Emilie   er   tovholder  

- Børnerollespil  
- Noah   forklarer.   Noah   vil   lave   en   langtidsplan   for,   hvordan   man   laver   en   nye  

generation   rollespillere   i   Aarhus.   Nu   da   han   flytter   til   København   det   næste   år,   vil  
han   bruge   tid   på   at   studere   Rollespilsfabrikkens   børnearrangementer,   så   han   kan  
lave   en   kvalificeret   plan   for,   hvordan   man   kan   lave   rollespilsaktiviteter   for   børn   i  
Aarhus.   Tanken   er,   at   der   skal   laves   flere   slags   arrangementer   for   de   forskellige  
aldersgruppe   af   børn,   så   man   f.eks.   Har   et   til   7-9   årige,   10-11   og   12-15   årige,  
hvorefter   de   kan   deltage   til   arrangementer   som   AF,   så   at   de   spiller   med  
jævnaldrene   og   ikke   føler   sig   truet   af   de   voksne   rollespillere.   Tanken   er   også,   at  
de   ikke   nødvendigvis   skal   være   orker   og   elvere   i   skoven,   men   mere   en   slags  
fritidsklub,   hvor   man   kan   lave   rollespilssværd   og   slås   med   nerfguns.  

- Politik   rollespil  
- Noah   forklarer.   2   arrangørere,   hvoraf   mindst   en   er   medlem,   er   i   gang   med   at   lave  

en   kampagne   til   fremtiden,   som   er   en   sci-fi   politisk   kampagne.   Der   er   ikke  
specifikke   datoer   på   noget,   men   de   er   meget   passionerede   omkring   det   og   har   et  
dybdegående   møde   i   starten   af   August.  

- Karls   Konfirmation   rerun  
- Noah   forklarer.   Hovedarrangøren   på   Karls   konfirmation   vil   holde   et   rerun   på  

scenariet   d.   12.   Oktober.   De   er   interesseret   i   økonomisk   støtte   fra   foreningen,  
men   har   ikke   et   konkret   bud   på,   hvilken   slags   endnu.   De   vil   bringe   noget   mere  
konkret   til   næste   møde.   Emilie   er   medarrangør   på   arrangementet.  

- Cecilie   er   tovholder   for   arrangementet  
 
Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
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Cecilie:  
- Ordne   facebook   guide  
- Opdatere   hjemmeside  
- Svare   AUF  

Noah  
- Tjekke   AF   regnskab  
- Tjekke   op   på   opgaver  

Ann  
- Opfølge   på   de   punkter   vi   er   sprunget   over  
- Se   på   guide   til   at   lave   budget   og   regnskab.  

Punkt   y:   Evt.  
- Emilie   synes   vi   er   dejlige  
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