Formalia: Valg af dirigent og referent, godkendelse af
forretningsorden
Bestyrelsen indstiller Jonathan Josva Schou fra Bifrost Hovedbestyrelse som dirigent og Martin
Andreas Dahl Sinding fra Bifrost Hovedbestyrelse som referent.
Dirigenten: godkendes
Referenten: godkendes
Forretningsordenen: godkendes

Året Der Gik v. formand og bestyrelse
Formanden (Noah Lynge Adkins) og resten af bestyrelsen beretter om året der gik
Beretningen: godkendes

Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for 2021
Kasseren (Ann Christensen) gennemgår regnskabet for 2020 og budgettet for 2021
Regnskabet: godkendes

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastsættes på 200 kr. og at dette nedsættes med 50% hvis
man bliver medlem fra den 1. Juli og frem, således at kontingentet kun bliver 100 kr. efter dette
tidspunkt.
Fastsættelsen af kontingent godkendes

Valg til bestyrelse
Formand (1 post)
Noah Lynge Adkins stiller op
Der begæres en tillidsafstemning
Generelforsamlingen giver udtryk for at de har tillid til Noah Lynge Adkins som formand

Næstformand (1 post)
Mika Larsen stiller op
Der begæres en tillidsafstemning
Generelforsamlingen giver udtryk for at de har tillid til Mika Larsen som næstformand

Kasserer (1 post)
Ann Christensen stiller op
Der begæres en tillidsafstemning
Generelforsamlingen giver udtryk for at de har tillid til Ann Christensen som kassere

Menig medlemmer (2 poster)
Benjamin Raben Borød stiller op
Emilie Ehlers stiller op
Freja Lunau stiller op
Generalforsamlingen vælger Emilie Ehlers og Freja Lunau til bestyrelsen

Valg af suppleanter (1-3 poster)
Benjamin Raben Borød stiller op
Benjamin vælges som 1. Suppleant

Valg af kritiske revisorer (1-2 poster)
Rolf Holm stiller op
Jonathan Josva Schou stiller op på vegne af Bifrost Hovedbestyrelse
Der begæres en tillidsafstemning
Generelforsamlingen giver udtryk for at de har tillid til Rolf Holm og Jonathan Josva Schou som
kritiske revisorer.

- Pause (30 min) -

Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag (20 indkomne
forslag)
Vedtægtsændring 1
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 2
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 3
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 4
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 5
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 6
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 7
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 8
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 9
Forslaget godkendes
Ændringsforslag 1 til vedtægtsændring 10
Ann Christensen stiller forslag om at ændre vedtægtsændringens Stk. 6 til ”Stk. 6. Kritiske
revisorer skal inden generalforsamlingen gennemgå, fx ved stikprøvekontrol, og godkende
regnskabet for det faregående år.”

Ændringsforslaget til vedtægtsændringen godkendes
Vedtægtsændring 10
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 11
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 12
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 13
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 14
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 15
Forslaget godkendes
Ændringsspørgsmål 1 til vedtægtsændring 16
Freja Lunau stiller forslag om at ændre et stykke af vedtægtsændringen til ”Dette vil foreningen
gøre med rollespil som primær metode, og derudover brætspil og andre nørdede aktiviteter, samt
et inkluderende fællesskab, som også fremkommer af vores vision.”
Ændringsforslaget til vedtægtsændringen godkendes
Vedtægtsændring 16
Forslaget godkendes
Ændringsforslag 1 til vedtægtsændring 17
Benjamin Raben Borød fremsætter et ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag ” Pkt. 1. Hvis
Landsforeningen Bifrost har en bestemmelse i sine vedtægter, som bestemmer, at foreningen
skal betale et beløb i kontingent pr. medlem, tilføjes dette beløb til kontingentet. Dette eventuelle
beløb bestemt af Bifrost reduceres ikke efter reglen i stk. 2, pkt. 1.2

Ændringsforslaget til vedtægtsændringen godkendes
Vedtægtsændring 17
Forslaget godkendes
Vedtægtsændring 18a
Forslaget frafalde grundet vedtagelse af vedtægtsændring 18b
Vedtægtsændring 18b
Forslaget godkendes
Ændringsforslag 1 til vedtægtsændring 19
Noah Lynge Adkins foreslår et ændringsforslag til vedtægtsændringen: ” Der kan midlertidigt
suspenderes for disse vedtægter med undtagelse af § 10, til generalforsamlingen, hvis
generalforsamlingen enstemmigt begærer dette. Suspenderinger for vedtægterne frafalder, når
generalforsamlignen lukkes.”
Ændringsforslaget til vedtægtsændringen godkendes
Vedtægtsændring 19
Forslaget afvises

- Pause (15 min) –
Behandling af andre indkomne forslag (3 indkomne forslag samt 1
ændringsforslag)
Ændringsforslag til ændring af visionspapiret
Ændringsforslaget til ændringen af visionspapiret godkendes
Ændring af visionspapiret
Forslaget godkendes
Budgetforslag 1
Forslaget frafalder automatisk ved godkendelse af budgetforslag 3

Budgetforslag 2
Forslaget godkendes
Budgetforslag 3
Forslaget godkendes

Godkendelse af budget for 2021
Budgettet godkendes

Eventuelt
Ingen punkter til eventuelt

Underskrifter
Dirigent

___________________________

Referent

___________________________

Bilag A: Indkomne forslag
Frist for indsendelser af forslag: 27. februar 2021
Skriv dit forslag til kontakt@elysionrollespil.dk

Forslag til vedtægtsændringer

Vedtægtsændring 1 (§3, stk. 1)
Stiller: Bestyrelsen.
Ændringsforslag:
§ 3, stk. 1 før:
Et medlemskab opnås ved indbetaling af et kontingent og ved at indsende
tilmeldelsesblanketten, der findes på foreningens forum.
Efter:
Et medlemskab opnås ved indbetaling af et kontingent og ved at indsende
tilmeldelsesblanketten, der skal være offentligt og let tilgængeligt.
Motivation:
“Foreningens forum” er ret snævert, mens den nye formulering lægger op til, at det ikke er
så vigtigt, hvor den er, så længe, at vi er enige om, at alle har adgang til den.

Vedtægtsændring 2 (§3, stk. 2)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§ 3, stk. 2 før:
Pkt. 1. (...) pkt. 2 (...)
Efter:
a) (...) b) (...)
Bestemmelsen ændrer også eventuelt andre steder, hvor dette skulle gøre sig gældende.
Motivation:
Pkt. ser lidt mærkeligt ud, da man normalt bruger pkt. til at referere til et punktum i en
bestemmelse. F.eks. § 5, stk. 2, 1. pkt., så refererer man til det første punktum i § 5, stk. 2.

Vedtægtsændring 3 (§3, stk. 4)
Stiller: Bestyrelsen.
Ændringsforslag:
§ 3, stk. 4 før:
Pkt. 1. Et medlem kan fremsætte forslag om ophævelse af eksklusionen af et tidligere
medlem til en generalforsamling.
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Efter:
stk. 5. Et medlem kan fremsætte forslag om ophævelse af eksklusionen af et tidligere
medlem efter § 3, stk. 4 til en generalforsamling.
Motivation:
Dette er bare en administrativ specificering, samt at det virkede lidt mærkeligt med det
underpunkt, som fremkommer af den nuværende bestemmelse.

Vedtægtsændring 4 (§4, stk. 3)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§ 4, stk. 3 før:
Alle medlemmer har en stemme til generalforsamlingen.
Efter:
Alle medlemmer til stede som deltager til generalforsamlingen har en stemme.
Motivation:
Det forhenværende bestemmelse kunne give et forkert billede af, hvornår man kan stemme,
nu da der ikke er specificeringer for brevstemmer og fuldmagter.

Vedtægtsændring 5 (§4, stk. 7)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§ 4, stk. 7 før:
Hvis et medlem ønsker at stille op eller genopstille som bestyrelsesmedlem, skal den
siddende bestyrelse informeres senest 14 dage før generalforsamlingen.
Efter:
Hvis et medlem ønsker at stille op eller genopstille som bestyrelsesmedlem, skal den
siddende bestyrelse informeres inden punktet om opstilling til generalforsamlingen.
Indsender man opstillingen inden 8 dage før generalforsamlingen, skal opstillingerne indgå i
mailen efter stk. 6.
Motivation:
Den tidligere bestemmelse var for at beskytte de, som sendte brevstemmer. Nu da
brevstemmer af afskaffet, så giver det mening, at det bare er en fordel for sin opstilling at
indsende den i god tid, så andre kan læse en eventuel opstillingstekst i god tid.
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Vedtægtsændring 6 (§4 - tilføjelse af stk.)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
Tilføjelse af § 4, stk. 9
Elysion skal holde sine generalforsamlinger fysisk. Dette kan omgås, hvis regeringen eller
sundhedsmyndighederne anbefaler, at man ikke samles flere mennesker end mængden af
medlemmer, der er i foreningen.
Motivation:
Elysion bør altid prioritere at have sin generalforsamlingen fysisk, hvilket bør bestemmes i
vedtægterne. Det er dog vigtigt også at have undtagelsen her.
Stk.nr. afspejler det korrekte nummer (da vedtægtsændring 20 også er foreslået).

Vedtægtsændring 7 (§5, stk. 1)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§ 5, stk. 1, 1. led før:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
Efter:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt,
Motivation:
Det er bare godt med specificering her.

Vedtægtsændring 8 (§6, stk. 2)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§ 6, stk. 2 før:
Bestyrelsen sidder som bestyrelse fra generalforsamlingen, de vælges på, til og med næste
generalforsamling.
Efter:
Bestyrelsen sidder som bestyrelse fra, når generalforsamlingen, de vælges på lukkes, til og
med når næste generalforsamling lukkes.
Motivation:
Blot specificering om valgperiode.
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Vedtægtsændring 9 (§6, stk. 3)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§ 6, stk. 3 før:
Bestyrelsens opgave er at stå for foreningens daglige drift, herunder at være i kontakt med
projektledere og medlemmer, at holde styr på foreningens økonomiske midler, og at drive
foreningens forum.
Efter:
Bestyrelsens opgave er at stå for foreningens daglige drift, herunder at være i kontakt med
projektledere og medlemmer, at holde styr på foreningens økonomiske midler, at drive
foreningens forum, samt at koordinere og varetage relationen til de organisationer, som
Elysion er medlem af.
Motivation:
Det kan være en god idé at specificere, at det er bestyrelsens ansvar at holdes sig opdateret
på Bifrost, ÅUF og lignende.

Vedtægtsændring 10 (§7 - tilføjelser)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
Tilføjelse § 7:
Stk. 5. Kritiske revisore sidder som kritisk revisor fra generalforsamlingen, de vælges på
lukkes, til og med når næste generalforsamling lukkes.
Stk. 6. Kritiske revisorer skal inden generalforsamlingen gennemgå og godkende regnskabet
for det foregående år.
Stk. 7. Kritiske revisorer behøver ikke være medlem af foreningen.
Motivation:
På nuværende tidspunkt er der ingen bestemmelser om, hvad en kritisk revisor skal osv.
Dette er et forslag til at specificere dette.

Vedtægtsændring 11 (§8, stk. 4)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
§8, stk. 4 før:
Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for
medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes personlige
ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.
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Efter:
Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for
medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, dennes personlige
ansvarsforsikring eller evt. forsikringer, der på anden måde dækker Elysions medlemmer,
der hæfter for/dækker eventuelle skader mm.
Motivation:
Bifrost tilbyder diverse forsikringer til lokalforeningernes arrangementer, hvis det kun er
Bifrost medlemmer, som deltager. Den forhenværende bestemmelse, tænker vi, kunne være
belæg for, at forsikringsselskabet ikke behøver at dække, hvad end det dækker til vores
arrangementer.

Vedtægtsændring 12 (§9 - tilføjelse)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
Tilføjelse § 9, stk. 4.
Elysions Visionspapir behandles efter samme procedure som vedtægterne.
Motivation:
Dette betyder, at Visionspapiret også kun kan ændres med ⅔ flertal på GF, og at man skal
sende sit forslag ind senest 14 dage før.
Stk. nr. skal afspejle den korrekte nummerering (da vi også har vedtægtsændringsforslag
13.)

Vedtægtsændring 13 (§9 - tilføjelse af stk.)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
Tilføjelse af § 9, stk. 5
Forårsager en vedtægtsændring, at vedtægterne ikke kan overholde kravene i
Folkeoplysningsloven efter stk. 3, så annulleres vedtægtsændringen administrativt.
Motivation:
Det er fint med en sikkerhedsparagraf, der kan undgå, at vi er nødt til at indkalde til
ekstraordinære generalforsamlinger, hvis vi i uvidenhed kommer til at stemme en
vedtægtsændring igennem, som gør, at vi ophører med at være folkeoplysende - hvilket vi jo
gerne vil forblive!
Stk. nr. skal afspejle den korrekte nummerering (da vi også har vedtægtsændringsforslag
12.)
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Vedtægtsændring 14 (§11 - fjernelse)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag:
Fjernelse af § 11
Motivation:
Datering af generalforsamlingen er en administrativ ting, som ikke skal stå som en paragraf i
vedtægterne, men måske i toppen af dokumentet eller lignende.

Vedtægtsændring 15 (§1 - tilføjelse)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
Tilføjelse § 1, stk. 3
Foreningen er medlem af Bifrost
Motivation:
Elysion har med tiden vist sig at være meget tæt forbundet med Bifrost, og denne
vedtægtsændring har til formål at forstærke dette bånd. Hvis Elysion en dag ønsker at melde
sig ud af landsforeningen, fremkommer det af denne ændring, at det skal være en stor
beslutning med et 2/3 flertal til generalforsamlingen.

Vedtægtsændring 16 (§2, stk. 2)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
§ 2, stk. 2 før:
Stk. 2. Elysion ønsker at udvikle unge til hele, kreative og sociale individer jf.
Landsforeningen Bifrosts værdigrundlag. Dette vil foreningen gøre med rollespil som vor
es primære metode jf. vores vision.
Efter:
Stk. 2. Elysion ønsker at udvikle unge til hele, kreative og sociale individer, samt at følge
Landsforeningen Bifrosts værdigrundlag og metode. Dette vil foreningen gøre med nørdede
aktiviteter, som rollespil og brætspil, samt et inkluderende fællesskab, som også
fremkommer af vores vision.
Motivation:
Elysion er mere en bare rollespil. Det er også et fællesskab af venner, som spiller bræspil,
magic og andrede nørdede interesser i et rart og inkluderende fællesskab.
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Vedtægtsændring 17 (§3 - tilføjelse)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
Tilføjelse § 3, stk. 5
Kontingentet for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen hvert år. Hvis
Landsforeningen Bifrost har en bestemmelse i sine vedtægter, som bestemmer, at
foreningen skal betale et beløb i kontingent pr. medlem, tilføjes dette beløb til kontingent.
Beløbet bestemt af Bifrost reduceres ikke efter reglen i stk. 2, pkt. 1.
Motivation:
Først og fremmest mangler der en klargørelse af, at det er en GF bestemmelse hvert år om,
hvad kontingentet skal ligge på. Desuden så vil jeg gerne have at de 5 kroner pr. medlem
tilføjes til medlemmernes kontingent og ikke reduceres. Sådan at man får et helt år betaler
205 kroner, og at man for et halv betaler 105, som bestemmelsen er nu.

Vedtægtsændring 18a (§3, stk. 3)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
§ 3, stk. 3 før:
Stk. 3. Bestyrelsen kan på opfordring af et medlem give et andet medlem midlertidig
karantæne fra foreningen og et udvalg af foreningens aktiviteter med undtagelse af
generalforsamlinger på op til 3 måneder, hvis de når til enighed om, at medlemmet er
skadende for fællesskabet og/eller for andre medlemmer.
Efter:
Stk. 3. Bestyrelsen kan på opfordring af et medlem give et andet medlem midlertidig
suspendering fra foreningen og et udvalg af foreningens aktiviteter med undtagelse af
generalforsamlinger, i en tidsperiode, som ikke kan være længere end til den næste
generalforsamling, hvis de ved enstemmighed når frem til, at medlemmet er skadende for
fællesskabet og/eller for andre medlemmer. Bestyrelsen kan tilbagetrække suspenderingen,
hvis et flertal tror, at den suspenderede har forbedret sin opførsel.
Motivation:
Som udgangspunkt bør man kunne smide et medlem i karantæne helt indtil
generalforsamlingen, hvis de er problematiske. Den nuværende bestemmelse kunne give
tvivl ift., om man f.eks. kan forlænge karantænen. Desuden virker karantæne en smule
misvisende, da indikerer at man lukker en person inde, når vi i virkeligheden lukker nogen
ude.

Vedtægtsændring 18b (§3, stk. 3 + tilføjelse af underpunkt)
Stiller: Ann Christensen
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Ændringsforslag:
§3, stk. 3 før:
Stk. 3. Bestyrelsen kan på opfordring af et medlem give et andet medlem midlertidig
karantæne fra foreningen og et udvalg af foreningens aktiviteter med undtagelse af
generalforsamlinger på op til 3 måneder, hvis de når til enighed om, at medlemmet er
skadende for fællesskabet og/eller for andre medlemmer.
Efter:
Stk. 3. Bestyrelsen kan på opfordring af et medlem give et andet medlem midlertidig
karantæne fra foreningen og et udvalg af foreningens aktiviteter med undtagelse af
generalforsamlinger på op til 3 måneder, hvis de ved enstemmighed når til enighed om, at
medlemmet er skadende for fællesskabet og/eller for andre medlemmer.
derudover:
Tilføjelse af §3, stk. 3, a)
Karantænen kan forlænges i op til 3 måneder ad gangen, dog senest til den næstkommende
ordinære generalforsamling.
Motivation:
Dette forslag er et alternativ til 18, og de 2 udelukker hinanden. Jeg er enig i, at der er
tvetydighed om, hvorvidt karantænen kan forlænges, men jeg synes, det er bedre at
specificere dette end ændre udgangspunktet. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen ikke har
myndighed til at udelukke et medlem i potentielt 1 år ad gangen uden revision. Forlængelse
af karantæne betyder, at bestyrelsen skal se på sagen igen og overveje, om det stadig er
nødvendigt at udelukke det problematiske medlem.
Karantæne er desuden et fint ord - det bruges også i sportsverden om samme (udelukkelse
fra deltagelse).

Vedtægtsændring 19 (§4 - tilføjelse af stk.)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
Tilføjelse af § 4, stk. 9
Der kan suspenderes for disse vedtægter, hvis 4/5 til mødet begærer dette.
Motivation:
Selvom det er sandt, at ⅔ af GF kan ændre alle vedtægter, så gælder de vedtægter kun
efter mødet er lukket, jf. § 9, stk. 2. Derfor er det godt at have en måde at suspendere for
vedtægterne, hvis nu et eller andet viser sig at være gået galt, og der er en meget bred
enighed om, at det lige skal fikses uden nødvendigvis at ændre vedtægten permanent.
F.eks. hvis ⅘ eller hele forsamlingen gerne vil lave en ny vedtægtsændring, men ikke har
sendt den ind i godt tid, kunne det være godt at have sådan en undtagelse i vedtægterne.
Stk.nr. afspejler det korrekte nummer (da vedtægtsændring 6 også er foreslået).
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Andre forslag

Forslag 1 (Visionspapir)
Stiller: Noah Adkins
Forslag:
Visionspapir før:
Visionspapir for foreningen
Dette papir beskriver visionen for den nystiftede rollespilsforening i Århus. Her står alle vores
mål og forventninger, som er for langhårede til at kunne stå i vedtægterne.
Vi vil stifte en forening, der er tilpasset os unge, spirende arrangører. Foreningen er både for
arrangører og deltagere til rollespilsarrangementer og også dem, der vil begge dele.
Vi vil stifte en forening, der primært er henvendt liverollespil, men liverollespil i alle dens
former, og vi stiler efter at blande elementer fra bordrollespil, teater og andre genrer ind.
Vi vil stifte en forening, der med udgangspunkt i rollespillet skaber grobund for venskaber og
fællesskaber.
Vi vil fremme rollespilskultur i Århus.
Vil vil ikke være en ekskluderende forening, men en inkluderende forening.
I foreningen skal bestyrelsen ikke være det organ, der styrer foreningen. Bestyrelsen er en
informationscentral – det er foreningens ‘bunker’; det sted, man går hen, hvis man skal
bruge hjælp, om det er information, logistiske udfordringer (fx finde lokaler til arrangement)
eller økonomiske midler. Som udgangspunkt kan alle arrangementer hente økonomiske
støtte fra foreningen, men bestyrelsen skal have adgang til arrangementets budget, så de
kan tjekke det (mest også til at hjælpe arrangementet, hvis der nu er nogle huller, som de
ikke selv har opdaget).
Bestyrelsen har tavshedspligt ift. personsager, men er derudover transparent ift., hvad de
laver.
Visionspapir efter:
Dette papir beskriver visionen for forening Elysion for unge rollespillere, brætspil og andre
lignende nørdede interesser i Århus. Her optegnes Elysions overordnede mål og værdier.
Vi vil være en forening, der er tilpasset unge, spirende arrangører. Foreningen er både for
arrangører og deltagere til disse nørdede arrangementer med rollespils, brætspil og lignende
og også dem, der vil begge dele.
Vi vil være en forening, der skaber et miljø primært er henvendt spil og nørderi. Med spil
menes der liverollespil, bordrollespil, brætspil og andre spil, der relaterer sig hertil-
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Vi vil være en forening, der med udgangspunkt i spil skaber grobund for venskaber og
fællesskaber.
Vi vil fremme spilkultur, såsom rollespils- og brætspilskultur i Århus.
Vi vil ikke være en ekskluderende forening, men en inkluderende forening, hvor miljøet vejes
højest.
Vi vil være aktive og relevante i de sammenslutninger, vi indgår i, såsom Bifrost, ÅUF og
DUF.
I foreningen skal bestyrelsen ikke være det organ, der styrer foreningen. Bestyrelsen er en
informationscentral - det er foreningens ‘bunker’; det sted, man går hen, hvis man skal bruge
hjælp, om det er information, logistiske udfordringer (fx finde lokaler til arrangement) eller
økonomiske midler. Som udgangspunkt kan alle arrangementer hente økonomiske støtte fra
foreningen, men bestyrelsen skal have adgang til arrangementets budget, så de kan tjekke
det (mest også til at hjælpe arrangementet, hvis der nu er nogle huller, som de ikke selv har
opdaget).
Bestyrelsen har tavshedspligt ift. personsager, men er derudover transparent ift., hvad de
laver.

Ændringsforslag til forslag 1, 1.
Stiller: Ann Christensen
Ændringsforslag: Fjerne sætningen “Vi vil være aktive og relevante i de sammenslutninger,
vi indgår i, såsom Bifrost, ÅUF og DUF.”
Motivation: Det bør ikke være en del af foreningens primære mål/ønsker at være aktiv i de
store sammenslutningner lige nu. Fokus bør primært være på fællesskabet i foreningen selv
(dvs. alt det andet skrevet i visionsforslaget).

Forslag 2 (Budget)
Stiller: Bestyrelsen
Ændringsforslag: Fjerne de foreslåede 500 kr. fra post 39000.
Motivation: Foreningen har aldrig brugt posten og vi tror heller ikke, vi kommer til at bruge
den i 2021, derfor bliver budgettet mere retvisende uden det. Det betyder dog ikke, at
foreningen ikke er klar til at dække evt. uforudset underskud fra vores arrangementer - men i
stedet for at budgettere med, at det kommer til at ske, accepterer vi at bruge af vores solide
egenkapital.

Bilag A: Indkomne forslag

Forslag 3 (Budget)
Stiller: Ann Christensen
Ændringsforslag: Tilføje 500 kr. til post 43000 (Sommerskole).
Motivation: Orkerne Kommer! Sommerskole bliver afholdt i 2021. Med 500 kr. budgetteret
har foreningen afsat penge til, at 4 personer fra foreningen kan komme med (såfremt vi
søger lederkursusstøtte for de resterende 75% af prisen, hvilket vi sagtens kan og også har
fået godkendt tidligere). Det synes jeg, ville være fedt!

Visionspapir for foreningen
Dette papir beskriver visionen for forening Elysion for unge rollespillere, brætspillere og
andre lignende nørdede interesser i Århus. Her optegnes Elysions overordnede mål og
værdier.
Vi vil være en forening, der er tilpasset unge, spirende arrangører. Foreningen er både for
arrangører og deltagere til nørdede arrangementer med rollespils, brætspil og lignende
elementer, og også dem, der både vil deltage og arrangere.
Vi vil være en forening, der skaber et miljø, der er henvendt spil og nørderi. Med spil menes
der liverollespil, bordrollespil, brætspil og andre spil, der relaterer sig hertil.
Vi vil være en forening, der med udgangspunkt i spil skaber grobund for venskaber og
fællesskaber.
Vi vil fremme spilkultur, såsom rollespils- og brætspilskultur i Århus.
Vi vil ikke være en ekskluderende forening, men en inkluderende forening, hvor miljøet vejes
højest.
I foreningen skal bestyrelsen ikke være det organ, der styrer foreningen. Bestyrelsen er en
informationscentral - det er foreningens ‘bunker’; det sted, man går hen, hvis man skal bruge
hjælp, om det er information, logistiske udfordringer (fx finde lokaler til arrangement) eller
økonomiske midler. Som udgangspunkt kan alle arrangementer hente økonomiske støtte fra
foreningen, men bestyrelsen skal have adgang til arrangementets budget, så de kan tjekke
det (mest også til at hjælpe arrangementet, hvis der nu er nogle huller, som de ikke selv har
opdaget).
Bestyrelsen har tavshedspligt ift. personsager, men er derudover transparent ift., hvad de
laver.
Datering: 13.03.2021

Resultatsopgørelse for Elysion
Periode: 01.01.2021-31.12.2021
Resultat

kr.

-3.549,88

Indtægter
Konto

Kategori

Regnskab

11000 Kontingent (Fuld)

kr.

3.200,00

12000 Kontingent (Halv)

kr.

1.000,00

13000 Donationer & Sponsorater

kr.

-

14000 Tilskud & fonde

kr.

-

15000 Overskud fra arrangementer

kr.

-

16000 Øvrige indtægter

kr.

-

kr.

4.200,00

Total for indtægter
Udgifter
Konto

Kategori

Regnskab

20000 Administration
21000 Kontingenter

kr.

2.199,88

21100 Bifrost kontingent

kr.

400,00

21200 ÅUF kontingent

kr.

425,00

22100 Bank, basis kundeaftale

kr.

300,00

22200 Bank, ekstra kort + konti

kr.

192,00

22000 Økonomi

22300 MobilePay gebyr

kr.

20,25

22310 MobilePay abonnement

kr.

588,00

23100 Hjemmeside

kr.

224,19

23200 Domæne

kr.

50,44

30000 Arrangementpulje

kr.

4.200,00

31000 Nye arrangementer

kr.

3.000,00

23000 Medier

32000 MutantLive

kr.

-

33000 Aarhus ved Midnat

kr.

-

34000 Paramount

kr.

-

38000 Generalforsamlingen

kr.

200,00

39000 Dækning af uforudsete udgifter

kr.

1.000,00

40000 Udviklingspulje

kr.

850,00

41000 Bifrosts generalforsamling

kr.

350,00

kr.

500,00

kr.
kr.

500,00
500,00

42000 Bibliotek
43000 Sommerskolen
44000 Kurser
45000 Faste anskaffelser til medlemsbrug
50000 Øvrige udgifter
59000 Øvrige udgifter

Total for udgifter

kr.

7.749,88

Resultatsopgørelse for Elysion
Periode: 01.01.2021-31.12.2021

Noter
Baseret på 2020 tal
Baseret på 2020 tal

Noter

Baseret på 2020

Nok til 4 delegerede til normal pris

