
 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   20,   afholdt   d.   21-10-2019  

Dagsorden  
Til   stede:   
 
Dagsorden  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

- 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  
- 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   2:   Opdatering   af   arrangementer  
Herskersagaen  
Grenaa   ved   Midnat  
Aarhus   Filerne  
Mutant-Live  
Os   vs   Vores   Egne  
 
Nye   initiativer?  
Vestergaards   Skandaler   -   scenarie   i   2020.   Fondsøgning  
Paramount  
 

Punkt   3:   Bifrost  
Punkt   3.1:   Generalforsamling  
Punkt   3.2:   Dialogmøde  
 
Punkt   4:   Foreningens   økonomi  
 
 
Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Punkt   y:   Evt.  
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Referat  
Til   stede:   Noah,   Cecilie,   Ann  
 
Referat  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

- Cecilie:   Opdatere   hjemmeside   med   arrangementer   og   guides  
- Arrangementer   er   opdateret  
- Mangler   guides   pga.   hun   ikke   vidste,   hvilken   det   var  
- Er   i   gang   med   at   opdatere   galleriet  

 
- 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.  
- Har   fundet   Nem-ID  
- Rettet   referat   (Ann   har   ikke   lige   tjekket,   men   det   burde   være   fint)  
- Har   ikke   skrevet   FB   guide,   er   igang   med   at   overtage   FB   siden  
- Arbejder   også   på   logo   (yay!)  
- Mutant-Live   er   aflyst  
- Mail   er   opsat   på   PC   (både   personlig   og   kontakt),   ikke   sat   op   på   telefon  
- Mindet   folk   på   opgaver   1   gang  

 
- Martin:   Skaffe   mere   information   om   NaturVild  

- Har   fået   info   fra   Ann   om   NaturVild   og   snakket   med   Berner;   der   er   ikke   så   meget  
nyt  

 
- Emilie:   Kontakt   med   GvM   arrangørene  

- Har   snakket   med   Brian   &   Ian.   De   vil   gerne   spille   første   weekend   i   måneden,   men  
har   ikke   en   startdato.  

 
- Ann:   Kontakt   med   arrangør   om   Herskersagaen,   opslag   om   Bifrosts   GF,   opslag   om  

dialogmøde,   annullere   kontrakt   om   kort/konto,   formidle   NaturVild   kontakt   til  
bestyrelsesmedlemmet   ansvarligt.  

- Arrangøren   for   herskersagaen   valgte   mulighed   med   direkte   rabat   til   medlemmer;  
ville   ikke   have   kort   og   konto;   søgte   Bifrostpuljen   og   fik   bevilliget   næsten   4000   kr.  
Ros   for   ansøgning   (det   vil   vi   gerne   bruge   som   et   godt   eksempel)  

- Bifrosts   GF:   Har   lavet   opslag   i   gruppen,   1   har   skrevet   (Noah)  
- Dialogmøde:   Har   lavet   opslag  
- Bestilt   kort/konto   er   løbet   ud/afbestilt  
- NaturVild   er   videresendt  

 
 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  
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Herskersagaen  
Er   sagt   under   opsamling   fra   sidste  
 
Grenaa   ved   Midnat  
Vi   mangler   at   høre   fra   dem   ift.   økonomien.   Husk   at   gøre   dem   opmærksom   på   de  
muligheder,   de   har   ift.   det.  
Andet   er   under   opsamling   fra   sidst  
 
Aarhus   Filerne  
Vi   har   aflyst   oktoberspilgangen.  
Har   stadig   ikke   brugt   underskudsdækningen.  
 
Mutant-Live  
Er   blevet   aflyst/udskudt   til   næste   år.  
 
Os   vs   Vores   Egne  
Er   blevet   afholdt   succesfuldt.  
Har   modtaget   regnskab   og   modtaget   overskuddet   (på   280,21   kr.)  
 
Projektværksted  
En   person   har   skrevet   og   spurgt   om   Projektværksted.  
Nogen   skal   overtage   det?   Ann   har   ikke   tid   længere.  
Cecilie   ser   på,   om   hun   kan   overtage   det.  
 
Nye   initiativer?  
Vestergaards   Skandaler   -   scenarie   i   2020.   Fondsøgning  
Et   medlem   holder   et   enkeltstående   weekendscenarie   i   2020   baseret   på   Badehotellet.  
Vil   gerne   have   en   kontaktperson   (Ann   er   kontaktperson).  
Vil   gerne   søge   Nordea-Fonden  
Vil   gerne   have   konto   +   kort.  
Vi   skal   have   skrevet   dette   på   tekst,   derefter   tager   vi   afstemningen   i   gruppechatten.  
Dato   kommer   senere.  
 
Paramount  
Et   medlem   vil   gerne   genopstarte   Paramount   i   Elysion.   Lige   nu   kigger   de   på   en   masse  
praktiske   ting   og   vil   gerne   have   hjælp   med   at   finde   lokation.   Vi   får   mere   at   vide   senere.  
(Ann   er   kontaktperson).  
 

Punkt   3:   Bifrost  
Punkt   3.1:   Generalforsamling  

Kun   1   har   skrevet,   at   de   vil   være   delegerede.  
Ann   køber   allerede   billet   nu  
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Hvis   der   kommer   flere   end   4   delegerede:   Spørger   Bifrost   om   de   kan   være   observatøre,  
og   så   må   delegationsgruppen   internt   beslutte,   hvem   der   har   stemmeretten.  
Noah   forsøger   at   få   flere   med.  
Muligvis   et   forberedelsesmøde?  
 
 

Punkt   3.2:   Dialogmøde  
Det   sker.  
Vi   lægger   lokaler   til.  
Men   det   er   kun   1   der   dukker   op.  
 
Ting   at   tage   med   på   mødet:  
Engageret   arrangører   og   spillere   -   hvordan   får   vi   tid   til   at   lave   rollespil   og   livet   på   samme  
tid?  
Spillere   fra   Midtjylland,   som   vi   ikke   kender?,   med   til   vores   scenarier/kampagner?  

 
Punkt   4:   Foreningens   økonomi  
Lederuddannelsesstøtte   til   Forum;   ikke   sendt,   da   vi   ikke   kunne   få   programmet   i   tide.  
Level-Up   har   vi   ikke   fået   svar   på   endnu   (Ann   rykker)  
Overskud.  
Ingen   nye   medlemmer  
Ellers   går   økonomien   godt.  
 
Punkt   5:   Level-Up  
Cecilie   fortæller   om   Sikkerhedskurset:   Gik   rigtigt   godt,   yay!   Cecilie   fik   også   repræsenteret  
Elysion,   yay!  
Cecilie   er   blevet   undervist   i   at   være   tryghedsvært   og   at   stå   for   praktisk   sikkerhed   (brandfare,  
overnatning   osv.).  
Vi   skal   have   et   bevis   for,   at   Cecilie   har   gennemført   kurset   (fx   underskrift   fra   arrangørerne),   som  
vi   kan   sende   til   kommunen   ift.   lederuddannelsesstøtten.  
 
Punkt   6:   Forum  
Ny   friluftspulje   blev   der   snakket   meget   om   -   “Helt   Ude   I   Skoven”.  
Forum   var   meget   stille   og   roligt   i   år.  
 
Punkt   7:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Cecilie:   Opdatere   hjemmeside   med   guiden   og   visuelle   ting,   bede   om   kursusbevis   fra   Level-Up,  
se   på   at   starte   projektværksted   op   igen.  
Ann:   Spørge   Christian,   om   vi   må   bruge   hans   ansøgning   som   godt   eksempel,   snakke   med  
Cecilie   om   praktiske   ting   til   Vestergaards   Skandale,   sende   kursusbevis   til   kommunen,   rykke  
kommunen   for   ansøgning,   til   dialogmøde,   købe   billetter   til   Bifrosts   GF,   
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Noah:   Skriv   til   medlemmer   om   Bifrost   GF,   koordinere   en   evt.   Gruppeindsats   til   BGF,   facebook  
guide   igen,   minde   folk   om   opgaver,   arbejde   videre   på   logo,   renskrive   referat,   lave   næste  
dagsorden   (vores   egen   GF   skal   på?)  
 
Emilie:   Følge   op   GvM  
Martin:   Holde   sig   opdateret   på   NaturVild  
 
Punkt   8:   Evt.  
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