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Dagsorden  
Til   stede:   Noah,   Cecilie,   Ann,   Emilie  
 
Dagsorden  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

Aarhus   Filerne   (Noah)  
Os   vs.   Vores   Egne   (Emilie)  
Karls   Konfirmation   (Cecilie)  
Projektværksted   (Noah)  
Sci-fi   politikhalløj   (Cecilie)  
Børnerollespil   (Ann)  
Mutant-Live   (Emilie)  
Nye   initiativer?  

Grenaa   ved   Midnat   mellemspilgang  
 
Punkt   3:   Guide   til   arrangører  
 
Punk   4:   Ekstra   disponibel   bankkonto  
 
Punkt   5:   Lederkursusstøtte   til   Level-Up   Kursus  
 
Punkt   6:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
 
Punkt   7:   Evt.  

 
  

1  



 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   17,   afholdt   d.   29-07-2019  

Referat  
Til   stede:   Noah   Adkins,   Cecilie   Glasdam,   Ann   Christensen,   Emilie   Ehlers  
 
Referat  
 
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  
Bestyrelsen   har   mellem   sidste   bestyrelsesmøde   og   dette   møde   valgt   at   tage   det   lidt   med   ro  
grundet   sommeren.   Derfor   er   der   en   del   ting,   der   stadig   mangler   at   blive   gjort.   Det   er   følgende:  
Facebook-guide,   opdaterer   hjemmeside,   tilbagemelding   til   ÅUF,   gennemse   AF   regnskab,   guide  
til   budget   og   regnskab.  
I   mellemtiden   er   der   blevet   gjort   følgende:   Booket   lokaler   til   vores   aktiviteter,   budgettet   er   rettet  
til   jf.   beslutninger   fra   møde   15,   og   vores   MobilePay   er   nu   oppe   at   køre.  
 

 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

Aarhus   Filerne   (Noah)  
Aarhus   Filerne   holder   sommerferie,   så   der   er   intet   nyt.  
 

Os   vs.   Vores   Egne   (Emilie)  
Cecilie   fortæller:   Scenariet   er   allerede   fyldt   op,   hvilket   er   mega   fedt!   Kun   få   af  
deltagerne   er   medlemmer   af   foreningen.   En   af   arrangørerne   er   sprunget   fra,   så  
arrangørgruppen   består   nu   af   en   arrangør,   som   er   medlem.  
 
Kasserer   Ann   ønsker   at   se   et   budget,   eftersom   scenariet   allerede   benytter   vores  
foreningskonto.   Emilie   fortæller   dette   videre.  
 

Karls   Konfirmation   (Cecilie)  
Der   arbejdes   fortsat   på   scenariet.   Arrangøren   leder   efter   lokation,   men   har   en  
plan,   så   han   har   ikke   brug   for   hjælp.  

 
Projektværksted   (Noah)  

Har   holdt   sommerferie,   men   arbejder   på   at   komme   igang   igen.  
 

Sci-fi   politikhalløj   (Cecilie)  
Noah   fortæller:   Projektet   er   stadig   i   planlægningsfase,   første   officielle  
arrangørmøde   afholdes   snart.  

 
Børnerollespil   (Ann)  

Noah   fortæller:   Projektet   er   stadig   i   research-fase.  
 

Mutant-Live   (Emilie)  
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Intet   nyt.  
 
Nye   initiativer?  

Grenaa   ved   Midnat   mellemspilgang  
Ann   fortæller:   Vi   har   fået   en   mail   fra   to   af   vores   medlemmer,   som   holder  
mellemspilgang   for   Grenaa   ved   Midnat.   De   ville   gerne   have   hjælp   til   at  
finde   en   lokation   i   Aarhus   til   mellemspilgangen,   dette   besluttede  
bestyrelsen   i   vores   Facebook-chat   (se   også   Bestyrelsens   Beslutninger  
dokumentet),   at   vi   hjælper   med.   Vi   har   booket   Solsalen   til   dette   formål.  
Ann   vælges   som   kontaktperson.  

 
Punkt   3:   Guide   til   arrangører  

Ann   har   ændret   lidt   i   arrangørguiden,   bl.a.   inkluderet   opfordring   til   medlemskab   hos  
arrangører,   inkluderet   bankkonto   og   MobilePay   i   økonomisk   støtte,   sat   krav   om  
regnskab   ved   økonomisk   støtte   og   krav   om   indsendelse   af   navne   på   folk   i  
arrangørgruppen.  
Ændringer   godkendes   (4/4).  
 

- Tilføjelse   til   punktet:   Guide   til   MobilePay   og   bankkonti  
Ann   vil   lave   en   retningslinje/guide   for   hvordan   medlemmer   får   adgang   til   brug   af  
MobilePay   og   bankkonto.  

 
Punk   4:   Ekstra   disponibel   bankkonto  
En   konto,   der   tidligere   er   blevet   snakket   om,   til   enkeltstående   arrangementer,   som   arrangører  
kan   få   eget   kort   og   disponere   over   i   forbindelse   med   deres   arrangement.  
Bestyrelsen   beslutter   (4/4),   at   en   sådan   konto   skal   være   en   mulighed,   men   den   oprettes   først,  
når   en   arrangørgruppe   anmoder   om   det.   Udgangspunktet   er,   at   arrangementet   selv   skal  
budgettere   for   konto-   og   kortgebyr,   som   henholdsvis   er   på   18   kr.   pr.   kvartal   (konto)   og   60   kr.   pr.  
år   (kort),   dvs.   en   samlet   årlig   udgift   på   132   kr.  
 
Punkt   5:   Lederkursusstøtte   til   Level-Up   Kursus  
Et   medlem   har   meldt   sig   på   et   sejt   Bifrostkursus   og   anmoder   om   vi   kan   søge   lederkursusstøtte   i  
Aarhus   Kommune   for   at   dække   70%   af   udgiften.   Dette   vil   vores   kommunekontaktperson   (Ann)  
tage   sig   af.  
 
Punkt   6:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Vi   skal   have   fulgt   op   på   de   ting,   vi   ikke   har   lavet   over   siden   sidst.  
Opgavefordelingen   er   følgende:  

Facebook-guide   -   Cecilie  
Opdatere   hjemmeside   -   Cecilie  
Tilbagemelding   til   ÅUF    -   Cecilie  
Gennemse   AF   regnskab   -   Noah   og   Ann  
Huske   på   opgaver   -   Noah  
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Guide   til   budget   og   regnskab   -   Ann  
Guide   til   MobilePay   og   bankkonti   -   Ann  
Skrive   mail   om   budget   til   OVE   -   Emilie  
Ringe   ang.   lederkursusstøtte   -   Ann  
Lægge   ny   guide   til   arrangører   op   på   hjemmesiden   -   Cecilie  
Undersøge,   om   vi   kan   lave   undersider   til   Elysions   arrangementer   på   Elysions   domæne   -  
Cecilie  
 

Punkt   7:   Evt.  
 

- Noah   tilføjer:   Undersøge,   om   vi   kan   lave   undersider   til   Elysions   arrangementer   på  
Elysions   domæne  

- Emilie   tilføjer,   at   vi   er   dejlige.  
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