Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 29, afholdt d. 24-09-2020

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel
Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Formanden
Punkt 1.2: Næstformanden
Punkt 1.3: Kasserer
Punkt 1.4: Freja
Punkt 1.5: Emilie
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)
Punkt 4.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)
Punkt 4.5: Nat i naturen (v. Noah)
Punkt 4.6: Syværksted (v. Noah)
Punkt 4.7: Megagame (v. Mika)
Punkt 4.8: Nye initiativer?
Punkt 5: Corona (v. Emilie)
Punkt 6: Udkast til økonomisk tilskud fra Elysion (v.Noah)
Punkt 7: Tilbud om lokaler i Kolt (v. Ann)
Punkt 8: Facebook (v. Emilie)
Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Ann, Emilie, Freja (digitalt), Noah (digitalt), Mika (digitalt) og Martin (suppleant).
Referat
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel
Ann er referent.
Noah er dirigent.
Punkt 1: (Kort) Status på autonome projekter (bag kulisserne, ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Formanden
Kontaktmailen fungerer som det skal. Han sender mails videre, når der kommer
mails, der kan være relevante for de andre bestyrelsesmedlemmer..
Der leges med hjemmeside - links mm.
Opaterede facebook med nyt logo.
Punkt 1.2: Næstformanden
Intet nyt.
Punkt 1.3: Kasserer
Intet nyt.
Punkt 1.4: Freja
Intet nyt.
Punkt 1.5: Emilie
We Want You! holder ikke con i år eller næste år.
Punkt 1.6: Martin
Er blevet interviewet om rollespil (se interview her).
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Vi har fået et beløb fra Nat i Naturen til projektet og har købt teltet.
Udover det går økonomien, som den skal.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Vi har fået 1 nyt medlem! <3
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer
Ingen nye forslag.
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Har aflyst alle spilgange frem til det nye år grundet corona.
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Intet nyt.
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Punkt 4.3: Børnerollespil (v. Noah)
Intet nyt.
Punkt 4.4: Tartaros Fabrikken (v. Mika)
Arbejder ud fra at kunne afvikle i sommeren 2021, udover det intet nyt.
Punkt 4.5: Nat i naturen (v. Noah)
Vi har 2 sideløbende arrangementer, der kører d. 14. og 15. oktober.
1) Rollespil i Botanisk Have - familievenlig efterårsfest for magiske væsener i
skoven.
2) Gys i Havreballe Skov - gyser”løb” på en rute gennem Havreballe Skov i
Paramount-settingen under oprøret
Kontakt Mika for frivillige til 1, og Ann for frivillige til 2.
Læs om arrangementerne her
Punkt 4.6: Syværksted (v. Noah)
Intet nyt.
Punkt 4.7: Megagame (v. Mika)
Intet nyt.
Punkt 4.8: Nye initiativer?
Intet nyt.
Punkt 5: Corona (v. Emilie)
Vi skal have in mente, at vi lægger navn til og arrangere et arrangement (de 2 events til
NiN), der potentielt kan være en smittekilde.
Bestyrelsen taler lidt om det og bliver enige om, at fortsætte arrangementet, indtil vi
hører andet fra Vores Natur (projektet bag NiN), da der tages forholdsregler for at
arrangementerne kan være så coronasikre som muligt..
Punkt 6: Udkast til økonomisk tilskud fra Elysion (v.Noah)
Forslag fremsat af Ann: Udskyde dette punkt endnu engang til et møde, hvor vi kan
mødes fysisk, da emnet vejer meget hos alle i bestyrelsen, og at det lige nu ikke er
relevant (vi har ingen nye arrangementer grundet corona).
Der skrides til afstemning: 5 stemme for.
Det er vedtaget.
Punkt 7: Tilbud om lokaler i Kolt (v. Ann)
Ib fra Sport & Fritid har skrevet, at der er 2 ledige lokaler på en gård i Kolt, som vi måske
kan få lov til at have som klublokaler. Dette diskuteres af bestyrelsen. Der findes både
fordele, ulemper og forbehold, men vi er bestemt interesseret i at som minimum se dem.
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Minus: Det er langt væk fra centrum.
Plus: Hvis lokalerne er store nok til kunne spille i og opbevare grej, det vil være
vores egne lokaler.
Til gengæld vil bestyrelsen optimalt gerne have lov til at bruge Panda-lokalet på
Fjordsgadeskolen. Det er absolut vores drømmelokale, grundet
- Mulighed for både at hænge ud og spille rollespil
- Fleksibel adgang
- Centralt i Aarhus
- Størrelsen er passende
Sara fra ÅUF har også tilbudt at hjælpe os med at få fat i lokaler. Ann taler videre med
Sara om det.
Punkt 8: Facebook (v. Emilie)
Diskussionen om skift af profil- og coverbillede på facebooksiden.
Der stilles et forslag: Facebook-gruppen og siden varetages som hidtil. Radikale
ændringer af cover- og profilbilleder anses også som store beslutninger, der skal
gennem bestyrelsen, og den ansvarlige skal overveje i større grad, hvad der kunne være
radikalt for andre i bestyrelsen og ikke kun dem selv.
Der skrides til afstemning: 4 stemmer for ud af 4 (Freja har forladt mødet).

Punkt 9: Arbejdsfordeling
Noah: Renskrive referat, lægge op på hjemmesiden, opdatere AvMs spilgange på
hjemmesiden, ringerunde, finpudse det økonomiske forslag.
Nat i Naturen projektgruppen (Ann, Noah, Mika, Freja): Fortsætte arbejdet.
Ann: Snakke med Sara om lokaler, aflyse bookinger for AvM, tjekke op på Paramount.
Mika: Tjekke på Megagame og Tartaros Fabrikken, få sig et bedre lys, så Mørkets Herre kan
blive til Light Lord.
Emilie: Ikke noget grundet corona :(.
Freja: Skal fortsætte med at være sød <3.
Martin: Være klar på at NaturVild skriver tilbage (som de aldrig gør).
Punkt 10: Eventuelt.
- Julefrokost? (v. Noah)
- Ja, men på den anden side af jul.
- I er dejlige, alle sammen. (v. Emilie)
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