
 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   23,   afholdt   d.   24-02-2020  

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

Punkt   2.1:   Aarhus   ved   Midnat  
Lokaler   (marts),   bank,   parkeringsplads,   opbevaring   i   lokaler   (v.   Ann)  
 

Punkt   2.2:   Paramount  
Lokaler  
 

Punkt   2.3:   Børnerollespil   (v.   Noah)  
 

Nye   initiativer?  
 
 

Punkt   3:   Generalforsamlingen  
Årsregnskabet  
Fest?  
 

Punkt   4:   Bifrost/DUF-ansøgning   (v.   Ann)  
 
Punkt   5:   Fællestur   til   Dracula   (v.   Emilie)  
 
Punkt   6:   Økonomi   &   nye   medlemmer   (v.   Ann)  
 
Punkt   x:   Hvem   skal   gøre   hvad   til   næste   gang?  
Punkt   y:   Evt.  
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Referat  
Til   stede:   Noah   Adkins   (digitalt),   Emilie   Ehlers,   Martin   Terp,   Ann   Christensen.  
 
Referat  
Punkt   1:   Opsamling   fra   sidst  

Noah:   Aftale   med   næstformand   om   at   overtage   hjemmesiden,   flyers   til   Paramount   og  
Elysion,   Elysionsstand   til   Fastaval   (torsdag   om   middag,   Noah   +   Mads   skal   sidde   der,   op  
til   3   personer   udefra,   der   ikke   deltager   til   Fastaval),   intet   nyt   på   logo,   intet   svar   fra   HUS,  
intet   nyt   på   FB-guide,   intet   relevant   nyt   fra   Bifrost.  
Cecilie:   Ikke   til   stede.  
Ann:   Ikke   renskrevet   dialogmøde   +   lagt   det   op,   andet   kommer   under   individuelle  
punkter.  
Emilie:   Lokaler   på   Folkestedet   er   mulige   at   booke   allerede   nu.   Herskabslokalet   er   meget  
småt   (8   personer),   har   været   i   kontakt   med   AvM.  
Martin:   Lave   lore/verdensvideoer   ifbm.   Paramount,   intet   nyt   fra   NaturVild.  
 

Punkt   2:   Opdatering   af   arrangementer  
Punkt   2.1:   Aarhus   ved   Midnat  

Lokaler   (marts),   bank,   parkeringsplads,   opbevaring   i   lokaler   (v.   Ann)  
Nogle   problemer   med   bookingen   i   marts,   vi   er   i   dialog   med   en   ansvarlig,  
bankkonto   er   igang   med   at   blive   oprettet,   vi   skal   skrive   på   vegne   af  
GM-gruppen,   om   vi   kan   få   en   engangs/måneds   P-tilladelse   til   P-pladser  
lige   udenfor   Solsalen   +   om   vi   kan   få   lov   til   at   opbevare   en   kasse   i   et   skab  
i   Solsalen   (ligesom   FOF)   +   bruge   depoterne   som   faktisk   spilokaler.  

 
Ekstra   lokale   (v.   Emilie)  

Spillere   til   AvM   vil   gerne   have   et   ekstra   mødelokale   ->   kontakt   til   GM   om  
denne   mulighed.   Det   er   muligvis   muligt   at   låne   Panda   til   dette   formål.  
 
Det   går   så   fint   med   spillet   <3,   men   måske   vi   skal   hjælpe   med   at   gøre  
mere   reklame??   +   få   dem   på   spilrollespil.dk   (+   fjerne   Aarhus   Filerne   og  
HerskerSagaen?)  

 
Punkt   2.2:   Paramount  

Lokaler   (v.   Ann)  
Hovedarrangøren   kunne   godt   tænke   sig   at   booke   lokaler   før   d.   26.   juni,   hvilket  
udelukker   lokalebooking   gennem   S&F.  
Folkestedet   er   stadig   en   mulighed   (men   de   er   nok   fyldte)   +   UKHs   nye   lokaler   kan  
ses   på   (husk   at   stedet   skal   have   et   køkken).  
Evt.   ungdomspolitiske   organisationer   i   Aarhus?  
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Punkt   2.3:   Børnerollespil   (v.   Noah)  
Dialog   med   Anders   Berner   om   hvordan   det   kan   gøres.  
Ser   meget   nøje   på,   hvordan   aktivitetstøtte   foregår   i   Aarhus   Kommune.  
Samarbejde/kreativ   designkoncept   og   ikke   så   meget   kampfokus.  
Vil   gerne   have   noget   hjælp/sparring.  
Mulig   start:   August   2020   eller   August   2021.  
 

Punkt   2.4:   HerskerSagaen   (v.   Ann)  
Aflyst,   planlægger   et   scenarie   engang   i   slutningen   af   året.  

 
Nye   initiativer?  
 

Punkt   3:   Generalforsamlingen  
Bifrost   som   dirigenter   og   referent:   Martin   (supersoldat)   +   en   anden   kommer,   yay!  
Årsregnskabet   -   skal   underskrives   af   hele   bestyrelsen   (helst   inden   på   lørdag).  
 
Fest?  
Foreningen   giver   en   ramme   øl   +   papvin   (budget:   130   kr.),   resten   må   folk   selv   tage   med.  
Formand   står   for   at   skrive   information   ud   om   dette.  
 
Foreslåede   vedtægtsændringer  
Kort   opridsning   af   stillede   foreslag.  
 

Punkt   4:   Bifrost/DUF-ansøgning   (v.   Ann)  
Det   er   Ann   igang   med   at   lave.  

 
Punkt   5:   Fællestur   til   Dracula   (v.   Emilie)  

6.   april   -   21.   juni   spiller   Dracula   på   Aarhus   Teater.   Emilie   vil   gerne   stå   for   en   gruppetur  
med   foreningen   til   at   se   Dracula   på   x   dato.   Tema-aften   med   evt.   aftensmad?  

 
Punkt   6:   Økonomi   &   nye   medlemmer   (v.   Ann)  

Økonomi   går   fint   (vi   mangler   stadig   at   få   indbetalt   sponsoratet,   men   det   er   der   styr   på).  
Nye   medlemmer!   Vi   er   pt.   14   medlemmer   af   foreningen,   4   er   meldt   ud   fra   sidste   år.  

 
Punkt   7:   Stand   til   Fastaval   (v.   Noah)  

Afsat   1000   kr.   i   budgettet   til   logo   og   PR-materiale.   Kunne   gå   til   flyers   ->   Cecilie,  
hovedarrangøren   for   paramount   og   Noah   holder   et   møde   i   marts,   hvor   de   kommer   med  
et   overslag   på,   hvad   det   vil   koste.  
Pladser   på   Fastaval:   Tilbyde   AvM   nogle   af   pladserne   (2   til   AvM,   1   til   arrangøren   for  
herskersagaen).  
Svarfrist   onsdag   d.   4.   marts.  
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Punkt   8:   Hvem   skal   gøre   hvad   inden   generalforsamlingen?  
 

- Noah:   Skrive   info   ud   om   GF-fest,   holde   møde   om   flyers   til   Fastaval,   holde   styr   på   vores  
pladser   til   standen   til   Fastaval,   købe   øl+vin   til   GF   fest,   overtage   hjemmesiden   (møde   m.  
Cecilie),   arbejdsgruppe/workshop   til   børnerollespil   (på   længere   sigt),   følge   op   på   logo,  
holde   sig   opdateret   på   Bifrost   (nyt   fra   Bifrost   som   punkt   på   GF   dagsorden),   underskrive  
årsrapporten,   renskrive   referater,   skrive   formandens   beretning,   undersøge   mulighed   for  
at   leje   ungdomspolistiske   lokaler.  

- Ann:   Uploade   dialogmøde   i   drev,   følge   op   på   aftale   med   ansvarlig   om   AvM-lokale   i  
marts,   opdatere   AvM   GM   på   situationen,   skrive   om   P-skilt+opbevaring+brug   af   depotrum  
til   S&F,   underskrive   årsregnskab,   udsende   endelig   dagsorden,   lave   brevstemmeskema,  
spørge   arrangør   for   herskersagaen   om   fastavalplads,   klar   på   at   se   lokaler   til   alt   muligt,  
skrive   til   spilrollespil.dk   om   at   få   fjernet   Aarhus   Filerne.  

- Emilie:   Reklame,   fastavalplads   +   spilrollespil.dk   (AvM),   spillernes   ønske   om   Panda   som  
ekstra   mødelokale?,   arrangere   Dracula-tur  

- Martin:   Sammen   med   Emilie   &   Ann   tage   op   til   UKH   og   se   deres   nye   lokaler   (ift.  
Paramount)  

 
Punkt   9:   Evt.  

- Emilie:   I   er   dejlige   <3  
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