
 
Rollespilsforeningen   Elysion  

Bestyrelsesmøde   28,   afholdt   d.   19-08-2020  

Dagsorden  
Til   stede:   
 
Dagsorden  
Punkt   0:   Valg   af   dirigent   og   referent,   protokolførsel  
 
Punkt   0.5:   Fastsættelse   af   bestyrelsesmøder   for   resten   af   året  
 
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:   How   to   Kill   a   Hierarchy   (v.   Noah)  
Punkt   4.5:   Dem   vi   mødes   som   (v.   Freja)  
Punkt   4.6:   Skanderborg/Silkeborg   Paramount   (v.   Noah)  
Punkt   4.7:   Syværksted   (v.   Noah)  
Punkt   4.8:   Nat   i   Naturen   i   Aarhus   (v.   Noah)  
Punk   4.9:   Tartaros   Fabrikken   (v.   Noah)  
Punkt   4.10:   Nye   initiativer?  
 

Punkt   5:   Kontakt   med   medlemmerne  
Punkt   5.1:   Ringerunde   til   medlemmer   om   aktiviteter   i   Elysion   og   Bifrost  

 
Punkt   6:   Tilskud   til   rollespil   i   foreningen   (v.   Noah)  

Punkt   6.1:   Noah   har   et   forslag  
 
Punkt   7:   ÅUF   genåbningspulje  
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Punkt   8:   Arbejdsfordeling  
Punkt   9:   Eventuelt.   
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Referat  
Til   stede:   Ann,   Emilie,   Noah   (digital),   Freja   (digital),   Mika   (digitalt).  
 
Dagsorden  
Punkt   0:   Valg   af   dirigent   og   referent,   protokolførsel  
Ann   er   referent.  
Emilie   er   dirigent.  
 
Punkt   0.5:   Fastsættelse   af   bestyrelsesmøder   for   resten   af   året  
Torsdag   24.   September   18:30  
Mandag   19.   Oktober   18:30  
Mandag   30.   November   18:30   -   GF   på   dagsorden  
Onsdag   6.   Januar   18:30   -   GF   på   dagsorden  
 
Punkt   1:   (Kort)   Status   på   autonome   projekter   (bag   kulisserne,   ikke   aktiviteter)  

Punkt   1.1:   Formanden  
Logo   går   fremad   -   vi   mangler   bare   font   og   upload.  
Mails   går   fint.  
Referater   er   uploadet   til   hjemmesiden.  

Punkt   1.2:   Næstformanden  
Intet   nyt.  

Punkt   1.3:   Kasserer  
Vi   har   fået   penge   fra   DUF   til   kamera   og   skal   have   købt   det   ind.  

Punkt   1.4:   Freja  
Glæder   sig   til,   at   vi   får   nogle   flyers,   så   vi   kan   gøre   reklame.  

Punkt   1.5:   Emilie  
Folkestedet   har   store   begrænsninger   for   brug   af   lokaler   grundet   corona.  

 
Punkt   2:   Økonomi   (v.   Ann)  

Punkt   2.1:   Status  
Går   fint.  

Punkt   2.2:   Nye   medlemmer  
Vi   har   fået   flere   medlemmer!   Vi   er   24   medlemmer   af   foreningen   og   har   fået   vores  
første   medlem   under   18.  
 
Der   bliver   spurgt   ind   til   støttemedlemsskaber.   Det   er   ikke   en   særlig  
kontingetklasse,   vi   har   i   foreningen   nu,   men   det   er   da   klart   noget,   der   skal   op   til  
en   generalforsamling.  

 
Punkt   3:   Indkomne   forslag   fra   medlemmer  

Ingen   forslag.  
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Punkt   4:   Status   på   foreningens   aktiviteter  

Punkt   4.1:   Aarhus   ved   Midnat   (v.   Emilie)  
Ikke   noget   nyt,   men   da   tidspunktet   for   genopstart   nærmer   sig,   vil   Emilie   lige   tage  
kontakt   til   dem.  
 

Punkt   4.2:   Paramount   (v.   Ann)  
1.   spilgang   er   blevet   aflyst/udskudt.  
Om   parkering   ved   Solsalen:   Ingerslev   Boulevard   er   ikke   længere   gratis   efter   kl.  
16   om   lørdagen.  
Det   kunne   være   fedt   at   have   en   backup   lokation   til   Solsalen,   da   pladskravet  
måske   ikke   ændre   sig   til   oktober.  
Vi   kan   måske   undersøge   om   det   er   muligt   at   booke   en   folkeskole   og   pynte   den  
op.  

 
Punkt   4.3:   Børnerollespil   (v.   Noah)  

Intet   nyt.  
 
Punkt   4.4:   How   to   Kill   a   Hierarchy   (v.   Noah)  

Det   gik   fedt,   er   i   gang   med   at   få   feedback.   Noah   undersøger,   om   vi   måske   kan   få  
lov   til   at   bruge   nogle   billeder.  
Punktet   lukkes   for   fremtiden.  

 
Punkt   4.5:   Dem   vi   mødes   som   (v.   Freja)  

Der   er   nogle   billeder,   som   skal   sorteres   i,   og   om   vi   måske   kan   få   lov   til   at   bruge  
dem   på   hjemmesiden.  
Punktet   lukkes   for   fremtiden.  

 
Punkt   4.6:   Skanderborg/Silkeborg   Paramount   (v.   Noah)  

Aflyst.   Rollespillet,   der   skulle   være   blevet   brugt,   bliver   skrevet   færdigt,   så   det   kan  
bruges   i   fremtiden.   Punktet   lukkes   for   fremtiden.  
 

Punkt   4.7:   Syværksted   (v.   Noah)  
Mangler   svar   fra   UKH.   Noah   og   Emilie   undersøger   at   få   fat   på   dem   snarest.  

 
Punkt   4.8:   Nat   i   Naturen   i   Aarhus   (v.   Noah)  

Nat   i   Naturen   fortsætter   trods   corona.   Vi   har   fået   25.000   til   at   lave   3-4  
arrangementer   til   50   personer   pr.   arrangement   i   efterårsferien.  
Tovholdergruppen   koordinerer   internt   og   snakker   derefter   med   Emilie   ift.   at  
rekrutterere   We-Want-You.  

 
Punk   4.9:   Tartaros   Fabrikken   (v.   Noah)  
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Mutant-Live   2021!   Dato   er   fastlagt   til   d.   8.-11.   juli,   og   lokationen   er   på   Østerskov  
Efterskole.   Arrangørgruppen   består   af   Noah   Adkins,   Lukas   Sørensen   og   Freja  
Lunau.  
Mika   vælges   som   kontaktperson.  

 
Punkt   4.10:   Nye   initiativer?  

Intet   nyt.  
 

Punkt   5:   Kontakt   med   medlemmerne   (v.   Noah)  
Punkt   5.1:   Ringerunde   til   medlemmer   om   aktiviteter   i   Elysion   og   Bifrost  

Ringe   en   gang   i   kvartalet   for   at   fortælle   om   aktiviteter   og   have   en   sludder.   Første  
gang   (når   medlemmet   bliver   medlem)   spørger   man,   om   medlemmet   vil   fortsætte  
med   at   være   på   ringelisten   -   ellers   sletter   man   dem.  
 
Alternativ   mulighed:   Nyhedsbreve   pr.   mail   eller   en   anden   kreativ   måde   på   sociale  
medier.  
 
Alternativ   mulighed   2:   Ringe   som   en   del   af   medlemsskabsoptagelse,   e.i.   en   god  
velkomst.  
 
Ann   stiller   til   forslag:   Vi   giver   et   velkomstkald   til   nyindmeldte,    der   aktivt   har   givet  
samtykke   til   det .   Opkaldet   er   for   at   lære   medlemmet   af   kende,   skabe   kontakt   og  
høre,   om   de   er   interesseret   i   at   komme   på   en   ringeliste,   hvor   vi   en   gang   i  
kvartalet   sludrer   og   giver   opdatering   om,   hvad   der   sker   i   Elysion   og   evt.   Bifrost.  
3   for,   1   blankt,   1   imod.  
 
Noah   stiller   til   forslag:   Vi   giver   et   velkomstkald   til   nyindmeldte.   Opkaldet   er   for   at  
lære   medlemmet   af   kende,   skabe   kontakt   og   høre,   om   de   er   interesseret   i   at  
komme   på   en   ringeliste,   hvor   vi   en   gang   i   kvartalet   sludrer   og   giver   opdatering  
om,   hvad   der   sker   i   Elysion   og   evt.   Bifrost.  
3   for,   1   imod,   1   blankt.  
 
Der   er   stemmelighed   og   pr.   forretningsorden   stemmes   der   om.   For   ikke   at   fordre  
til   gruppepres   udskydes   afstemningen   til   sidste   punkt.  

 
 
Punkt   6:   Tilskud   til   rollespil   i   foreningen   (v.   Noah)  

Punkt   6.1:   Noah   har   et   forslag  
Punktet   udskydes   til   næste   bestyrelsesmøde.   
 

Punkt   7:   ÅUF   genåbningspulje   (v.   Ann)  
Fristen   er   udsat   til   18.   oktober,   vi   kan   søge   op   til   5.000   kr.   til   genåbningsaktiviteter   
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Punkt   8:   Når   man   snakker   med   andre   om   foreningen   (lukket   punkt)  
Grundet   en   nu   opklaret   misforståelse   har   nogen   fået   indtrykket,   at   foreningen   ikke   vil  
have   bordrollespil,   hvilket   har   skubbet   nogle   potentielle   medlemmer/arrangører   væk.   Ud  
af   det   udspringer   en   samtale   om,   at   man   skal   være   opmærksom   på,   hvad   man   som  
bestyrelsesmedlem   siger   til   folk,   og   det   er   vigtigt   at   være   tydelig   omkring,   hvornår   man  
taler   om   sin   egen   personlige   holdning   og   hvornår   man   udtaler   noget,   der   kan   lyde   som  
foreningens   holdning.  
 

Punkt   9:   Genoptagelse   af   afstemning   om   ringerunde  
 
Til   Anns   forslag:  
3   for,   2   imod  
 
Til   Noahs   forslag:  
4   for,   1   imod.  
 
Noahs   forslag   stemmes   igennem.   Vi   beslutter   at   evaluere   på   det   løbende   med   opmærksomhed  
på   tilfredshed/utilfredshed   med   at   blive   ringet   til.  
 
Punkt   10:   Arbejdsfordeling  
Emilie:   Snakke   med   AvM,   høre   svar   fra   NiN-gruppen   med   henblik   på   frivillige   fra   WWY  
Emilie   &   Noah:   Syværksted  
Ann:   Holde   sig   opdateret   på   Paramount,   NiN,   undersøge   lokaler   til   Paramount,   økonomi-stuff.  
Ann&Terp:   Indkøb   af   kamera  
Ann&Freja:   GF21-taskforce  
Terp:   Font   til   logo  
Freja.   NiN  
Mika:   NiN,   holde   opdateret   på   Tartaros-Fabrikken  
Noah:   Ringerunde-halløj   (Ann,   Mika   og   Freja   (ikke   med   på   koordinere   det,   men   vil   gerne   give  
en   ekstra   hånd   med   at   ringe,   hvis   vi   mangler)  
 
Punkt   11:   Eventuelt.  

- Emilie:   I   er   alle   sammen   dejlige   <3.  
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