
Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 38, afholdt d. 22-08-2021

Dagsorden
Til stede:

Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde (v. Benjamin)

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)
Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)
Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Punkt 1.4: Børneattester (v. Noah)
Punkt 1.5: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
Punkt 1.6: Foreningens PR (v. Noah)

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Punkt 2.2: Nye medlemmer

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Punkt 3.1: Elysion besøg på efterskolerne (v. Noah)
Punkt 3.2: Adgangschip til Læssøesgade Skolen (v. Ann)
Punkt 3.3: Filmaften med Bifrost Aarhus? (v. Noah)

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.4: Syværksted (v. Noah)
Punkt 4.5: Megagame (v. Mika)
Punkt 4.6: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Punkt 4.7: Børneudvalget (v. Emilie)
Punkt 4.8: Nye initiativer?

Punkt 4.8.1: HMS Vega (v. Ann)
Tanja holder Peaky Blinders-inspireret spil i Solsalen.
Vi skal vælge kontaktperson.
Punkt 4.8.2: Mælketænder (v. Ann)
Lukas, Finian og Noah laver incrowd rollespil.
De har et forslag til økonomisk samarbejde.
Vi skal vælge en kontaktperson.
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Punkt 5: Genoptaget diskussion vedr. udelukkelse af medlemmer (v. Benjamin)
Se referat fra juli.

Punkt 6: Coronasikkerhed ift. kommende bestyrelsesmøder (v. Benjamin)

Punkt 7: Arbejdsfordeling
Punkt 8: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Noah Adkins, Benjamin Borød, Mika Larsen, Ann Christensen, Emilie Ehlers.
Der er 4 bestyrelsesmedlemmer, og 1 suppleant tilstede, hvoraf Benjamin pr. forretningsorden
indtræder på samme vilkår som et alment bestyrelsesmedlem (får stemmeret).
5 stemmer til stede.

Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Dirigent er udpeget som Benjamin Borød af den mødeansvarlige.
Ann Christensen vælges som referent.

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde (v. Benjamin)
Der stilles forslag om at oprette en doodle for at finde dato for møder resten af året. Ann står for
at koordinere dette. Det skal gøres inden næste uge er omme.

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)

Vi vil gerne have en bod til ForeningsBazar, men der var noget
miskommunikation fra Folkestedet, som vi skal have opklaret. (Forkert link til
info).

Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)
De vil gerne have os på besøg - Emilie og Dennis skal koordinere, hvornår det
kan være.
Den sidste tirsdag er der rollespilshygge.
Hver 14. dag er der gratis spil for alle.
Emilie vil lægge det op på gruppen.

Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Der arbejdes på strategi for næste år. Mere info efter styrelsesmøde d. 30.
august.
Debataften: Er Demokratiet Truet? 23. August
https://www.facebook.com/events/518487756092134/
Trygt Samvær s. 6. September
https://www.dgi.dk/arrangementer/202109853426?fbclid=IwAR12VBwtC1sjt6Elh
KwThKB0HvzuSpEs_oG_vfNvP9m-PL3HR25Asi2L4TY
FrivilligAkademi d. 16. September
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccUepcGvCRR5a4Ru8Noq5mo-hC
nEmWQxz3nFF8T4ycgyEgQA/viewform
SoMe Kursus d. 20. September
https://www.dgi.dk/arrangementer/202109853417
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Det ku’ være godt at få dem slået op på facebook.

Punkt 1.4: Børneattester (v. Noah)
Har indhentet børneattester for alle medlemmer af arrangørgruppen til Magisk

Skole (undtagen én). Der er intet at sige.

Punkt 1.5: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
HB møde i weekenden. Meget lille (7-8 deltagere, ud af 17), her i Aarhus.
Elysion var køkkenhold - tusind tak til Mika, Sølve og Emil!
Efterskolearbejdsgruppe har holdt møde og lagt en slagplan - snart kommer der
et opslag med opfordring til at kontakte efterskolerne mhb. at lave arrangement.
Elysion skal totalt være med her!
DUF delegeretmøde i november - Noah er med som observatør.
Bifrostdelegationen er valgt.
Samværspolitikken arbejdes meget ambitiøst videre på.
5 nye foreninger er blevet medlem i år, kun et par stykker er hoppet ud.
Klagebrevet er håndteret rigtigt fint - foreninger virker til at have taget godt imod
svarene.
Lidt et split i Bifrost om hvorvidt og hvordan man kan/overhovedet må stille krav
til medlemsforeninger i Bifrost, eller om det nærmere skal være anbefalinger.

Punkt 1.6: Foreningens PR (v. Noah)
Elysion er blevet opdateret på spilrollespil.dk
Hjemmesiden er også opdateret, så faste aktiviteter nu er nemmere at finde.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Vi har modtaget en donation på 200 kr., yay!
Regnskab/resultat fra Magisk Skole workshop: 447,15 kr. (inkl. 0,75 kr. uforudset udgift
til MP gebyr).

Workshoppen har altså brugt 1.552,85 kr. mindre end de bevilligede 2.000 kr.
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Regnskab/resultat fra første&anden Magic & PV-aften: Ind: 55,50 Ud: -257,95, i alt:
202,45 kr.

Ny status på “Nye Arrangementer” pulje: 2.350 kr. tilbage.

Status på kontingenter:
Vi er pr. 31. juli oversteget vores forventede årlige indtægt på kontingener med 650 kr.
Det er rigtigt positivt!
Det går altså rigtigt godt med økonomien. Vi har flere penge at bruge af, juhu!

Punkt 2.2: Nye medlemmer
5 nye medlemmer siden sidste møde! Yay! Vi er nu 30 medlemmer.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Punkt 3.1: Elysionbesøg på efterskolerne (v. Noah)

Vi bør vente med at gå i gang med det, til Bifrost officielt melder ud.
Hvem har lyst til at stå for det?
Mika og Benjamin skaber en arbejdsgruppe - de er tovholdere for Elysions
besøg.

Punkt 3.2: Adgangschip til Læssøesgade Skolen (v. Ann).
Ann stiller et forslag om, at foreningen lægger 300 kr. i depositum til
adgangsnøgle, som giver adgang til når vi bruger skolens lokaler. (Bogføres som
depositum under status)

Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Ann står for at nøglen bliver hentet og opbevaret.

Punkt 3.3: Filmaften med Bifrost Aarhus? (v. Noah)
Noah har snakket med formanden for Grotten om at lave nogle fællesaktiviteter i
Aarhus med det formål at skabe et stærkere Bifrost-fællesskab i Aarhus. Det er
vigtigt at bemærke, at vi ikke smelter sammen; vi er selvfølgelig forskellige
foreninger. Men vi vil gerne komme hinanden ved! <3
Idé til lokation: Folkestedet.
Mika bliver tovholder på det.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)

Der arbejdes på nyt regelsæt.
De vil gerne starte i januar.
Emilie skal spørge hvilke datoer, de vil spille, så Ann kan booke dem på
foreningsportalen, før de bliver booket af andre.
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Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Intet nyt.

Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Der sker rigtigt meget! Der arbejdes hårdt videre. Arrangørgruppen er fastsat.
Vi har fået logo for kampagnen, og der er lagt opslag op på facebook.
Kampagnen findes 4 real nu!

Noah og Ann pitcher deres idé til et økonomisk samarbejde mellem Elysion og
Den Magiske Skole Aarhus.
Forslaget lyder:
“MSÅ modtager i foreningsstøtte den del af børne/ungekontingentet, som
overstiger den kontingentbetaling, som medlemmer over 15 betaler. Desuden
modtager MSÅ den kommunale støtte, som foreningen kan modtage for
aktiviteten. Derudover forpligter MSÅ sig til ved udgangen af regnskabsåret at
overføre et overskud over et bufferbeløb på 5.000 kr. til Elysion, som Elysion kan
bruge til andre fede rollespilsaktiviteter. (Undtaget er fondspenge, der ikke må
bruges til andet). Bufferbeløbet kan evalueres på.”

Der skrides til afstemning. Ann og Noah melder sig inhabile i afstemningen. Der
er derfor 3 stemmer i afgørelsen.
For: 3. Forslaget er enstemmig vedtaget.

Punkt 4.4: Syværksted (v. Noah)
Intet nyt. Punktet slettes for fremtiden.

Punkt 4.5: Megagame (v. Mika)
Intet nyt.

Punkt 4.6: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Har kontakt, men intet nyt.

Punkt 4.7: Børneudvalget (v. Emilie)
Børneudvalget har holdt første møde, hvor de har nedlagt intern procedure for
organisering. Udvalget består pt. af 2 personer. Noah Adkins som menigt indvalgt
medlem og Tobias Nielsen, der sidder som repræsentant for MSÅ.
Udvalget har besluttet kontingent for børn og unge op til 15 år.
Helårskontingent: 405 kr., Halvår (efter juni): 205 kr.
Intern procedure:
https://docs.google.com/document/d/1ZByKVS9gjOtrNNjTg5CF7yxTg-nnOlbizq5_KXdB
C3c/edit
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Log over beslutninger:
https://docs.google.com/document/d/1lThPrCmhfi9MM-TgpS9koHWrLnkBDGF0bS7Btsf
KzlE/edit

Punkt 4.8: Nye initiativer?
Punkt 4.8.1: HMS Vega (v. Ann)
Tanja holder Peaky Blinders-inspireret rollespil i Solsalen. Det starter til foråret
(måske her til efteråret), og der er allerede arbejdet meget på det.
Der er booket lokaler til foråret.
Vi skal vælge kontaktperson.
Ann vælges som kontaktperson.

Punkt 4.8.2: Mælketænder (v. Ann)
Lukas, Finian og Noah laver incrowd rollespil.
De har et forslag til økonomisk samarbejde.
Vi skal vælge en kontaktperson.

Deres forslag til økonomi: Elysion støtter projektet med op til 400 kr. (bruges til
props og arrangørforplejning) mod at alle indtægter går til foreningen.
Elysionmedlemmer deltager gratis, og ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Der skrides til afstemning. Noah melder sig inhabil. Der er 4 stemmer i alt.
For: 4 stemmer. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Det noteres, at støttemodellen er lidt atypsik jf. vores retningslinjer, da scenariet har casting, og
ingen deltagermæssig fordel for medlemmer (andet end rabat). Normalt ville vi derfor ikke give
et flat beløb, men et beløb bestemt pr. medlem.
Der dispenseres her, fordi aktiviteten ikke har behov for mere end 400 kr., og skulle de have
støtte pr. medlem, vil vi skulle udvikle en mere kompleks model.

Rent praktisk: Arrangementet lægger ud for udgifter og får refunderet af foreningen mod visning
af kvitteringer. Vi stiller MobilePay til rådighed til deltagerbetalinger (169900).

Mika Larsen vælges som kontaktperson.

Punkt 5: Genoptaget diskussion vedr. udelukkelse af medlemmer (v. Benjamin)
Se referat fra juli.
Der er blevet anmodet om udskydelse af punktet til næste møde. Udskydelsen imødekommes.

Punkt 6: Coronasikkerhed ift. kommende bestyrelsesmøder (v. Benjamin)
Bestyrelsen besluttede til halvårsevalueringen at diskutere og beslutte proceduren for
coronasikkerhed ved kommende bestyrelsesmøder, da ikke alle i bestyrelsen mener, at
coronapas er nok.
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Forslag fra Freja: Vi følger statens officielle retningslinjer for møder. Hvis der opstår tvetydighed
er det den mødeansvarlige, der bestemmer udfaldet, altså hvad der er gældende for det
pågældende møde.

På mødet fremlægges et alternativt forslag: Bestyrelsesmøder før d. 12. oktober skal alle
deltagere være testet negativ for corona. Alt efter det følger vi statens officielle retningslinjer for
bestyrelsesmøder i foreninger. Hvis der opstår tvivl, er det den mødeansvarlige, der bestemmer
udfaldet, altså hvad der er gældende for det pågældende møde.

Der skrides til afstemning. Forslaget med flest for-stemmer, vedtages.
Original forslag (uden test):
For: 0 Imod: 2. Blank: 3.

Nyt forslag (med test frem til d. 12. oktober):
For: 3. Imod: 0. Blank: 2.

Det nye forslag vedtages.

Punkt 7: Arbejdsfordeling
Noah: Det normale, derudover rette procedure for udelukkelse fra sidste møde.
Mika: Kontakt til de aarhusianske rollespilsforenigner ift. film/hyggeaften, kigge på discord med
Benjamin, holde sig opdateret på efterskolebesøg, når Bifrost slår det op, skal tage kontakt til
Mælketænder, skal snakke videre med UKH, styr på grej
Ann: Økonomi med Mælketænder, snakke med Tanja om HMS Vega, rette referat, holde møde
med Benja, derudover det sædvanlige. Rette menuen på hjemmesiden, Læssøesgade skolens
adgangschip, doodle for dø
Benj: Møde med Ann, Discord med Mika

Punkt 8: Eventuelt.
Punkt 8.1: Teltopdatering (v. Mika)
3 medlemmer har været ude og sætte teltet op for at tjekke teltet for skader efter udlån til
FiR til Krigslive. Der er en skade i syningerne. Noah undersøger, hvad professionel
reparation vil koste hos EagleRoad. Emilie tilbyder at reparerer teltet, da det ligner en
lille skade
Der gøres overvejelser om, hvorvidt der skal betales et depositum for lån af telt i
fremtiden, og/eller et gebyr på 2-300 kr. for at kunne spare op til lignende reparationer.

Punkt 8.2: Diskussion om Koyo (v.Mika)
Mika har snakket med Koyo, der har udtrykt ønske for at samarbejde mere med Elysion.
Bestyrelsen bliver enige om, at vi gerne vil samarbejde mere med Koyo, der jo også er
en anden Bifrostforening i Østjylland.

Punkt 8.3: Hemmeligt punkt (v. Emilie)
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Jeg vil bare gerne sige, at I allesammen er dejlige.

Mødet lukket af formanden.
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