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Dagsorden  
Til   stede:   
 
Dagsorden  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  
 

- Emilie:   Sende   budget   fra   OvE   til   Ann  
- Cecilie:   Flyers   (på   sigt),   renskrive   guide   til   bestyrelse   +   lave   guide   til   medlemmer,  

opdatere   hjemmesiden   (KK,   guide,   referater),   delt   KK   med   Facebook-siden,   nyt  
layout/layout   egnet   til   scenaries   undersider   på   elysionrollespil.dk   (på   sigt)  

- Noah:   Få   kontakt   mail   og   personlig   mail   op   og   køre   på   sin   computer,   tjekke   budget   og  
regnskab   for   AF   med   Ann,   huske   folk   på   opgaver  

- Ann:   Lave   guide   til   økonomi   (på   sigt),   skrive   til   KK   om   støtte   +   bankkonti,   kort   og  
MobilePay,   ringe   om   lederkursusstøtte   til   Forum,   AF-medlemskab   (på   sigt,   til   GF)  

 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

Punkt   2.1:   Karls   Konfirmation   Aflysning   (v.   Noah)  
 
Nye   initiativer?  

Herskersagaen   (v.   Ann)  
Grenaa   ved   Midnat   (v.   Emilie)  

 
Punkt   3:   Foreningens   økonomi  

Punkt   3.1:   Generelt   (ændringer,   nye   medlemmer)  
Punkt   3.2:   Ændringer   i   Mobile   Pay  
Punkt   3.3:   Anmodning   om   støtte   til   Herskersagaen  

 
Punkt   4:   Reklame   i   FB-gruppen  
 
Punkt   5:   Nyheder   fra   Bifrost  

Puntk   5.1:   Dialogmøde   d.   29.   Oktober  
Punkt   5.2:   Generalforsamling   d.   15.-17.   November  
Punkt   5.3:   NaturVild  

 
Punkt   6:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Punkt   7:   Evt.  
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Referat  
Til   stede:   Noah   (digitalt),   Emilie,   Cecilie,   Martin,   Ann.  
 
Referat  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  
 

- Emilie:   Videresende   budget   fra   OvE   til   Kasseren.   Kassereren   ser   ingen   problemer   med  
budgettet.  

 
- Cecilie:   Lave   flyers,   renskrive   guide   til   bestyrelse,   lave   opslags-guide   til   medlemmer,  

opdatere   hjemmesiden   med   foreningens   arrangementer,   dele   Karls   Konfirmation   med  
Facebook-siden,   lave   layout/nyt   layout   egnet   til   scenaries   undersider   på  
elysionrollespil.dk.   

- Cecilie   har   haft   for   travlt   med   det   virkelige   liv,   og   vil   ikke   længere   være  
medieansvarlig.   Hun   har   dog   stadig   ansvaret   for   at   arbejde   på   hjemmesiden.  

 
- Noah:   Få   kontakt   mail   og   personlig   mail   op   og   køre   på   sin   computer   (Dette   er   ikke   gjort  

endnu),   tjekke   budget   og   regnskab   for   AF   med   Ann   (Dette   er   blevet   tjekket   -   det   ser   fint  
ud,   AF   har   overskud),   huske   bestyrelsen   på   opgaver   (har   gjort   det   1   gang,   vil   gøre   det  
flere   gange   i   fremtiden).  

 
- Ann:   Lave   guide   til   økonomi   (på   sigt),   skrive   til   KK   om   støtte   +   bankkonti,   kort   og  

MobilePay   (er   gjort,   bankkonto   er   ikke   oprettet),   ringe   om   lederkursusstøtte   til   Forum  
(ikke   gjort),   AF-medlemskab   (på   sigt,   til   GF).  

 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

Punkt   2.1:   Karls   Konfirmation   Aflysning   (v.   Hovedarrangøren   fra   KK)  
Scenariet   er   aflyst   pga.   mangel   på   deltagere.  
Kassereren   fortæller   at   deltagerbetaling   er   betalt   tilbage.  
Hovedarrangøren   og   kasseren   aftaler   at   støttepengene   går   tilbage   i   puljen.  

 
Punkt   2.2.   Nye   initiativer?  

Punkt.   2.2.1.:   Herskersagaen   (v.   Den   midlertidige   kontaktperson)  
Herskersagaen   er   en   ny   scenarierække,   der   er   arrangeret   af   et   medlem,  
der   handler   om   vampyrer,   der   kæmper   om   magten   i   en   by.   Det   er   ikke  
World   of   Darkness.  
Arrangøren   vil   gerne   bruge   Solsalen,   som   vores   booking   ansvarlig   har  
booket.  
Arrangøren   ønsker   muligvis   gerne   en   bankkonto   med   kort   og   mobilepay.  
Denne   samtale   fortsætter   mellem   kassereren   og   arrangøren.  
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Arrangøren   har   allerede   indregnet   Elysion-rabet   i   deltagerprisen.  
Arrangøren   har   også   fortalt   kontaktpersonen,   at   hvadend   tilskud  
foreningen   giver   til   Herskersagaen   går   til   at   formindske   prisen   for  
medlemmer   yderligere.  
Der   opstilles   2   muligheder   for   støtte   til   scenarierækken:  
15   kr.   i   tilskud   pr.   deltagende   medlem.  
Dækning   af   underskud   baseret   på   medlemsdeltagelse.   Hvilket   betyder,   at  
foreningen   dækker   forskellen   mellem   underskuddet   og  
deltagergennemsnitsindkomsten   på   100   kroner   pr.   person.  
 
Stemmer   om   følgende:  
 
Foreningen   ønsker   at   tilbyde   begge   former   for   økonomisk   støtte:  
3   imod,   2   for.  
Nej.  
 
Arrangøren   får   lov   til   at   vælge   den   mulighed,   som   den   ønsker:  
4   for,   1   imod   
Ja.  
 
Da   mulighed   nummer   2   er   stemt   igennem   og   er   mere   dækkende   end   de  
sidste   to   muligheder,   bliver   de   andre   irrelevante.  
 
15   kr.   pr.   deltager:  
Irrelevant  
 
Dækning   ved   underskud:  
Irrelevant.  

 
Bestyrelsen   vælger   Ann   som   kontaktperson   for   arrangøren   i   bestyrelsen.  
 
Punkt   2.2.2:   Grenaa   ved   Midnat   (v.   Et   bestyrelsesmedlem)  
Lige   efter   GvM   blev   nedlagt   af   arrangører,   skrev   en   af   spilleren   til   et   Elsyion  
bestyrelsesmedlem   om,   at   den   gerne   ville   køre   kampagnen   videre.   Den   nye  
arrangør   og   en   mere   kører   kampagnen   videre   ,   hvilket   den   har   fået   lov   til   af   den  
tidligere   arrangørgruppe.   De   vil   gerne   fortsætte   i   Aarhus   gennem   Elysion   i  
Solsalen.  
Der   vælges   en   kontaktperson   fra   bestyrelsen.  
De   er   stadig   i   gang   med   at   gennemgå   materiale   fra   de   gamle   arrangører,   men   de  
ønsker   at   komme   i   gang   så   hurtigt   som   muligt.  
Problem   ift.   Solsalen:   Det   skal   ikke   lægge   oveni   Elysions   andre   arrangementer.  
Herskersagaen   starter   d.   2.   Weekend   om   måneden   fra   januar.  
Aarhus   Filerne   kører   hver   3.   weekend   i   de   måneder,   som   det   spiller.  
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Kontaktpersonen   skal   fortælle   dem   om   deres   økonomiske   muligheder,   og   så  
finder   vi   ud   af   det   derfra.  
 

 
Punkt   3:   Foreningens   økonomi  

Punkt   3.1:   Generelt  
Det   går   godt,   og   der   er   kommet   flere   medlemmer   til.  

Punkt   3.2:   Ændringer   i   Mobile   Pay  
MobilePay   koster   fra   oktober   49   kr.   om   måneden.  
En   fra   bestyrelsen   spurgte   kassereren,   om   MP   bliver   brugt?   Kassereren   svarede,  
at   det   bliver   brugt   rigtigt   meget.   Faktisk   er   der   kun   3,   der   har   brugt  
bankoverførsler   siden   MP   blev   indført.  
En   fra   bestyrelsen   forslår,   at   vi   skal   tage   det   op   på   generalforsamlingen   igen.  
Vi   beholder   MobilePay   minimum   indtil   GF,   hvor   det   bliver   taget   op   igen.  

 
Punkt   3.3:   Anmodning   om   støtte   til   Herskersagaen  
Dette   blev   taget   under   2.2.1.  
 
Punkt   4:   Reklame   i   FB-gruppen  
Bestyrelsen   var   som   udgangspunkt   uenige   i,   hvad   der   var   relevant   for   medlemmer   af  
foreningens   facebook   gruppe,   og   hvad   der   derfor   måtte   deles.   Debatten   varede   længe,   men   de  
nåede   frem   til   følgende   forslag   og   stemte   derefter:  
 
På   facebookgruppen   må   der   deles   opslag   om   rollespillerrelaterede   arrangementer,   der   er  
arrangeret   af   medlemmer   af   foreningen,   af   foreningen   eller   af   organisationer   foreningen   er  
medlem   af,   som   vores   medlemmer   kan   deltage   til.  
1   for,   3   blankt,   1   imod.  
Forslag   faldet.  
 
På   facebookgruppen   må   der   deles   opslag   om   rollespillerrelaterede   arrangementer,   der   er  
arrangeret   af   medlemmer   af   foreningen,   af   foreningen   eller   af   organisationer   foreningen   er  
medlem   af,   som   vores   medlemmer   kan   deltage   til,   eller   som   starter   op   i   lokalområdet  
(Østjylland).  
3   for,   2   blankt.  
Forslag   vedtaget.  
 
På   facebookgruppen   må   der   deles   opslag   om   arrangementer,   der   er   arrangeret   af   foreningen,  
rollespilsarrangementer/rollespilsrelaterede   arrangementer,   der   er   arrangeret   af   medlemmer   i  
lokalområdet   (Østjylland),   rollespilsrelaterede   arrangementer   arrangeret   af   organisationer,  
foreningen   er   medlem   af,   som   vores   medlemmer   kan   deltage   til,  
rollespilsarrangementer/rollespilsrelaterede   arrangementer,   der   starter   op   i   lokalområdet  
(Østjylland).  
2   imod,   2   for,   1   blankt  
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Forslag   faldet  
 
Punkt   5:   Nyheder   fra   Bifrost  

Puntk   5.1:   Dialogmøde   d.   29.   oktober  
Bifrosts   supersoldat   vil   holde   dialogmøde   og   har   spurgt,   om   vi   kunne   finde  
lokaler   til   det.  
Vores   booking   ansvarlig   har   booket   lokaler.  
Bestyrelsen   mener,   at   det   er   naturligt,   at   foreningen   skal   støtte   op   om   projektet  
grundet   vores   vision.   Bestyrelsen   vil   også   opfordre   til,   at   medlemmer   af  
foreningen   deltager,   ved   et   opslag   på   facebook.  
 

Punkt   5.2:   Generalforsamling   d.   15.-17.   November  
Bifrost   holder   generalforsamling.   
Vi   har   budgetteret   til,   at   vi   kan   sende   4   delegerede   afsted.   Dette   svarer   til   antallet   af  
stemmeberettigede,   vi   vil   have  
Vi   slår   opslag   i   FB   gruppen   og   sætter   en   deadline,   hvor   vi   vælger   4   ud,   hvis   mere   end   4  
har   meldt   sig   på.  
Bifrost   betaler   måske   transport?   Foreningen   dækker   det   ikke,   hvis   det   viser   sig,   at  
Bifrost   ikke   gør.  
 
Ekstra   note:   Samme   dato   som   AF   Kapitel   8.  

 
Punkt   5.3:   NaturVild  
10   ugers   forløb   med   børnerollespil   i   naturen   tilknyttet   en   SFO.   Bifrost   vil   høre,   om  
foreningen   har   interesse   i   at   være   med.  
Et   af   bestyrelsesmedlemmerne   siger,   at   de   er   interesseret   i   at   undersøge   mere   om  
projekt   og   potentielt   tage   part   i   fremtiden.  

 
Punkt   7:   Facebook-ansvarlig   og   reklame   for   foreningen  

Den   gamle   facebook-   og   reklameansvarlige   træder   af   dette   ansvarsområde.  
Et   nyt   bestyrelsesmedlem   træder   til.  
Den   nye   ansvarlige   vil   ikke   love   noget   ift.   reklame,   da   den   ikke   har   meget   erfaring   for  
emnet.   Den   vil   dog   gerne   gøre   en   aktiv   indsats   for   at   holde   styr   på   facebooksiden   og  
-gruppen.  

 
Punkt   6:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  

- Cecilie:   Opdatere   hjemmeside   med   arrangementer   og   guides  
- Noah:   Overtage   FB-projekt,   skrive   FB   guide   (hvad   vi   har   besluttet),   tjekke   opgaver,   finde  

ud   af   Mutant-Live,   finde   Nem-ID,   sørge   for   mail   virker,   renskrive   referat.  
- Martin:   Skaffe   mere   information   om   NaturVild  
- Emilie:   Kontakt   med   GvM   arrangørene  
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- Ann:   Kontakt   med   arrangør   om   Herskersagaen,   opslag   om   Bifrosts   GF,   opslag   om  
dialogmøde,   annullere   kontrakt   om   kort/konto,   formidle   NaturVild   kontakt   til  
bestyrelsesmedlemmet   ansvarligt.  

 
Punkt   7:   Evt.  

- Emilie:   I   er   dejlige.  
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