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Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   22,   afholdt   d.   14-01-2020  

Dagsorden  
Til   stede:   
 
Dagsorden  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

Punkt   2.1:   Herskersagaen   (v.   Ann)  
Punkt   2.2:   Grenaa   ved   Aarhus   (v.   Emilie)  

Anmodning   om   bankadgang   til   en   arrangør  
Punkt   2.3:   Vestergaards   Skandaler   (v.   Ann)  
Punkt   2.4:   Paramount   (v.   Ann)  
Nye   initiativer?  

Punkt   3:   Børnerollespil   i   Aarhus   (Noah)  
Punkt   3:1:   Kursus   fra   Helt   Ude   i   Skoven  

Punkt   4:   Logo  
Punkt   5:   Opdatering   på   Generalforsamling   (Ann)  
Punkt   6:   Foreningens   økonomi   (Ann)  
Punkt   7:   Bifrost   opdatering   (Noah)  
 
Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Punkt   y:   Evt.  

December   bestyrelsesmøde  
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Bestyrelsesmøde   22,   afholdt   d.   14-01-2020  

Referat  
Til   stede:   Noah   Adkins,   Martin   Terp,   Ann   Christensen.  
 
Referat  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  
Noah:  
Udskudt   workshop,   har   været   på   juleferie,   har   uploadet   FB-guide,   men   ikke   kigget   videre   på   det.  
Snakket   med   en   kunstner   om   logo.  
 
Ann:  
Mangler   stadig   AF-regnskab,   årsregnskab   er   lavet   for   foreningen   (sendes   til   revisorer   snarest),  
GF   i   planlægningsfasen,   uploadet   Christians   ansøgning,   har   ikke   renskrevet   dialogmødet.  
 
Martin   og   Emilie:  
Intet   nyt.  
 
Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  

Punkt   2.1:   Herskersagaen   (v.   Ann)  
Grundet   for   få   tilmeldinger   er   spilgang   1   blevet   udskudt.  
Skal   snakke   med   dem   om   hype/udbredning?  

 
Punkt   2.2:   Grenaa   ved   Aarhus   (v.   Emilie)  

Anmodning   om   bankadgang   til   arrangør   (Medlem   nr.   15)  
Forslag   til   afstemning:   Fuldmagt   til   bankkontoen   “Aarhus   Filerne”   (omdøbes   til  
“Aarhus   ved   Midnat”)   samt   tilhørende   mastercard   gives   til   medlem   nr.   15   til   brug  
til   Elysions   rollespilskampagne   Aarhus   ved   Midnat,   som   han   er   arrangør   på.  
Nummer   15   og   arrangørholdet   skal   self.   holde   regnskab.  
Stemmer:   3   for,   0   imod,   0   blankt   (2   ikke   til   stede).  
 

Punkt   2.3:   Vestergaards   Skandaler   (v.   Ann)  
Intet   nyt.   Bankkonto   +   kort   jf.   beslutning   21.10.2019   er   ikke   blevet   oprettet.  

 
Punkt   2.4:   Paramount   (v.   Ann)  

Arrangør   arbejder   stadig   på   det.  
 
Nye   initiativer?  
Se   punkt   3.  
 

Punkt   3:   Kursus   fra   Helt   Ude   i   Skoven   i   forbindelse   med   Børnerollespil   i   Aarhus   (Noah)  
Noah   vil   stadig   gerne   lave   børnerollespil   i   Aarhus.   Ny   plan   ift.   HUS-kursus.  
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Punkt   4:   Logo  
Noah   har   en   aftale   med   en   kunstner   om   logodesign.   Betalingen   er   2   pakker   dumle.  

 
Punkt   5:   Opdatering   på   Generalforsamling   (Ann)  

Se   ‘opsamling   siden   sidst’.   Møde   er   på   søndag   (18.   januar).  
 
Punkt   6:   Foreningens   økonomi   (Ann)  

Ann   har   lavet   foreløbigt   årsregnskab   (skal   stadig   godkendes   af   revisorer).  
Vi   har   mega   meget   overskud,   så   vi   skal   have   brugt   flere   penge   på   rollespil   næste   år!  
Medlemsopdatering:   Pr.   d.   14.   januar   har   vi   1   nyt   medlem   og   4   nuvrende   medlemmer  
har   fornyet   kontingent.  
 

 
Punkt   7:   Bifrost   opdatering   (Noah)  

Opdatering   fra   Hovedbestyrelsesmøde   1.  
 
Om   det   nye   medlemskontingent:   5   kr.   pr.   medlem,   men   minimum   400.   Er   man   indenfor  
de   sidste   5   år   fra   stiftende   generalforsamling,   betaler   man   2,5   kr.   pr.   medlem,   men  
minimum   400.   Det   første   år   man   er   medlem   af   Bifrost   er   minimum   200   kr.   i   stedet   for   400  
kr.   
 
Arbejdsgruppe,   der   skal   etablere    udtalelser    (af   generalforsamlingen   vedtagne  
holdninger).   Udtalelserne   skal   bruges,   når   Bifrost   går   ud   og   “har   holdninger”.  
 
“Forankring   af   OK!”   er   lige   sluttet.   Afrapporteringen   er   nice   og   kan   læses   ved  
henvendelse   til   Bifrost   eller   Elysions   bestyrelse.  
 
Ændring   af   armbrøst   lovgivningen   er   stadig   en   ting.   (Testprojekt   for   politisk   indflydelse).  
 
Bifrost   i   DUF-sammenhæng:   Uenighed   om   hvordan   Bifrost   stemmer   til   delegeretmøde.  
Bifrost   har   3   delegerede.   Skal   de   3   være   enige?   Skal   de   3   stemme   individuelt?  
Beslutningen   er   udskudt   til   næste   møde.  
 
Bifrostpuljen:   Givet   nogle   penge   ud   til   medlemsforeninger,   10.000   uddelt   på   dette   møde.  

 
Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Alle:   Indbetale   kontingent   <3.  
Noah:   Følge   op   på   logo,   renskrive   referat,   skrive   ny   dagsorden,   koordinere   HUS-workshop,   GF  
møde,   holde   sig   opdateret   på   Bifrost,   revidere   FB-guide,   huske   på   opgaver   <3.  
Martin:   Stay   tuned   på   NaturVild  
Ann:   Følge   op   på   HerskerSagaen,   Paramount,   Vestergaards   Skandaler,   færdiggøre   regnskab,  
GF   møde,   renskrive   diaglogmøde+lægge   det   op,   bestille   kort   +   fuldmagt   til   konto   for   AvM,   
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Punkt   y:   Evt.  

December   bestyrelsesmøde  
Overveje   at   holde   bestyrelsesmøde   i   december   i   stedet   for   ikke   at   gøre   det.  
Til   diskussion,   når   der   er   ny   bestyrelse   efter   GF.  
 
Emilie   tilføjer   fra   æteren:   Vi   er   dejlige   <3.  
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