Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 40, afholdt d. 17-10-2021

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
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: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
Punkt 1.5: Anden orientering fra Ann (v. Ann)
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (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: Megagame (v. Mika)
Punkt 4.5: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Punkt 4.6: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Punkt 4.8: Fest i Bifrost Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.9: Commander aftener (v. Noah)
Punkt 4.10: Projektværksteder (v. Noah)
Punkt 4.11: HSM Vega (v. Ann)
Punkt 4.12: Nye initiativer?
Punkt 5: Lokaler i Risskov, opdatering? (v. Ann og/eller Noah)
Punkt 6: Aktivitetsstøtte (v. Ann)
Punkt 7: Bifrosts GF (v. Noah)
- Delegerede
- Barhold
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-

Fællesmøde i Aarhus

Punkt 8: UKH (v. Ann)
Punkt 9: Lukket punkt
Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Noah Adkins, Emilie Ehlers, Ann Christensen.
3 stemmer til stede.
Noah er udpeget dirigent af den mødeansvarlige forud for mødet.
Referat
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Ann Christensen er valgt som referent.
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
November:
Søndag: 14. november kl. 18:30
Onsdag d. 10., 17. eller 24.: 18:30 (el. 19).
December:
Søndag d. 12. eller d. 19. kl. 18:30
Onsdag 15. Kl. 18:30
Torsdag d. 16. kl. 15:00
Ovenstående stilles til forslag og stemmes efterfølgende om i bestyrelseschatten.
Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)
Intet nyt, men vi skal lige huske på, at de har svartid på 7 dage, hvis vi vil booke der.
Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)
Emilie holdt oplæg for noget tid siden. Fik ros for det, og Dennis synes, det er fedt, at vi
gider tage kampen med kommunen.
Der bliver planlagt en auktion, der skal samle penge ind til fede WWY! arrangementer.
Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Har vedtaget samværspolitik.
Der er udarbejdet et udkast til den nye strategi, som snart sendes rundt til
medlemsforeningerne.
Der er snart Anlægspuljen møde, og ÅUF vil gerne være med til at sætte fast ejendom til
rollespillere på dagsordenen.
Vi fik ros for at være med på Studieturen.
Punkt 1.4: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
Lige haft HB møde.
Der arbejdes hårdt på GF her i november.
Forretningsordenen er til næste GF ændret således, at der nu kun skal én delegeret til at
fremsætte mistillidsafstemning mod en valgt tillidspost.
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Der kommer også et forslag om at ændre måden antal delegeret opgøres på i
medlemsforeninger til GF.
GF bliver i Aarhus, juhu.
Der bliver ikke pladser til observertører, men Elysion har fået lov til at stille et barhold se senere punkt til dette.
Der er et nyt sejt projet: “Kulturbærer” hos Nordsjællands Rollespillere i samarbejde med
Bifrost, er handler om at få flere nye arrangører ind i miljøet.
Roskilde Rollespilsforening har bygget en borg inde i en offentlig skov - mega sejt!
Punkt 1.5: Anden orientering fra Ann (v. Ann)
Har ikke noget.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Økonomien går rigtigt godt. Der er rigtigt mange bilag pga. MSÅ!
Punkt 2.2: Nye medlemmer
60 medlemmer - 25 nye siden sidst. Det er jo kæmpe enormt vildt!
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Ingen forslag.
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Intet nyt - nørkler stadig med regelsæt.
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Stadig på is. Venter på update om Bifrostpulje-afrapportering.
Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
4.3.1: Har nu afholdt 2 spilgange, juhu!
Der var 21 til den første spilgang, 35 deltagere til anden. Vi har været nødt til at lukke
tilmeldingen for førstegangspillere for at sørge for, at underviserne kan følge med.
Økonomien er rigtig god - budgettet har vist sig at være meget konservativt, og det er
godt, da vi så har luft til nogle af usikkerheden pga. puljer.
4.3.2: Snak om sommerarrangement på tværs af de danske magiske skoler v. Astrid
Budolfsen.
Der kommer til at være et møde om det på Forum.
4.3.3: BROGG holder noget magisk skole halløj i efterårsferien, som Noah også
reklamerer for i MSÅs fællesskabsgruppe
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Punkt 4.4: Megagame (v. Mika)
Mika er ikke til stede.
Punkt 4.5: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Intet nyt.
Punkt 4.6: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Benjamin er ikke til stede.
Punkt 4.8: Fest i Bifrost Aarhus (v. Mika)
Elysion dækker det lille underskud, der er opstået pba. aflysning og tilbagebetaling af
deltagerbetalinger. Går fra vores “uforudsete udgifter” til arrangementer post, som nu
nedskrives med 5-10 kr.
Punkt 4.9: Commander aftener (v. Noah)
Det går rigtigt fint. Der plejer at være 8-10 deltagere.
Der er stadig overskud på snacks/vandsalg kontoen - Commander aften vil på sigt gerne
købe lånemåtter/sleeves for nogle af de penge. Bestyrelsen informeres bare her om det,
men der kommer et beslutningspunkt om det på et senere møde.
Punkt 4.10: Projektværksteder (v. Noah)
Samme som Magic - går rigtigt fint. Der plejer også at være 8-16, men sidst var der kun
5.
Lige nu bruges det rigtigt meget til MSÅ, hvilket er fedt.
Til vores ekstra PV d. 5. oktober kom der rigtigt mange, hvilket var mega fedt!
Overordnet om torsdagsaktiviteter: Der har været snak i begge grupper, om de er OK
med at flytte væk fra midtbyen og ud i lokaler i Risskov. Der virker til at være stemning
(eller i hvert tilfælde ikke imod!) at flytte derud.
Snak om at udvide Commander/PV til også at inkludere ‘åbent torsdag’ til
foreningshygge efter kl. 19 eller 20.
Punkt 4.11: HSM Vega (v. Ann)
Intet nyt, er måske lidt på is pga. MSÅ.
Punkt 4.12: Nye initiativer?
Punkt 4.12.1 (v. Emilie): Rollespil på Skt. Knuds SFO
Skt. Knuds SFO vil gerne have et rollespilstilbud på et tidspunkt.
Punkt 4.12.2 (v. Noah): Ungdomstirsdag
Noah er ved at samle folk til at holde ungdoms-PnP sammen med MSÅs
kreaworkshop. Der er ikke en startdato endnu.
Punkt 5: Lokaler i Risskov, opdatering? (v. Ann og/eller Noah)
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Vi får officielt svar fra kommunen engang i næste uge (håber vi). Vi har snakket med begge af
de nuværende brugere - både FDF og De Grønne Pigespejdere, der begge ikke er imod at vi er
der.
Vi har også spurgt om mulighed for opbevaring i træskurene, der tilhørte ungdomsklubben, og
venter også på svar fra det.
Punkt 6: Aktivitetsstøtte (v. Ann)
Ann har søgt aktivitetstøtte for Magic aften, PV aften og MSÅ, og vi skal derfor huske at
fremmøderegistrere til vores aktiviteter (medlemmer under 25 år gamle skal registreres).
Punkt 7: Bifrosts GF (v. Noah)
Punkt 7.1.: Dato: 19-21. november
Punkt 7.2.: Tovholder: Noah vælges. (3/3 for)
Punkt 7.3: Delegerede
Forslag: Følge samme procedure som sidste år med rettelsen, at det vedrører GF i år
(2021), og at udvælgelsen af delegerede sker til bestyrelsesmødet inden GF eller pr.
digital afstemning i god tid (senest 21 dage før). Delegerede skal desuden kunne
deltage på GF (som der allerede står) samt i 2 forberedende møder, der af bestyrelsen
og tovholder fastsættes til d. 5. november 18:30 og d. 15. november kl. 17:00 (lokation
følger). Derudover erstattes “observatør” med “delegeretsuppleant”, da vi ikke har
mulighed for observatører denne gang, men det stadig er godt at have suppleanter i
tilfælde af sygdom mv.
Ny procedure udarbejdet med rettelser her:
https://docs.google.com/document/d/1N8QE4iexBaAgLy8WrQjnlPmTISJGov0ks_zPRbzl
NVU/edit
Den nye midlertidige procedure er vedtaget med 3/3 stemmer for.
Punkt 7.4: Barhold
Vi har fået lov til at stå for baren til GF, juhu! Baren er åben både fredag og lørdag, men
lørdag er den store bar.
Noah vil gerne stå for at samle et barhold med en barchef. Søren Walmsley er og vil
gerne være Barchef.
Bestyrelsen (3/3) giver Noah kompetence til at finde dette hold.
Punkt 7.5: Fællesmøde i Aarhus
Dette er møde 2 refereret til i punkt 7.3. Der skal bare inviteres bredt til alle aarhusianske
Bifrostforeninger (Einherjerne, Koyo, Grotten & ALEA er dem, vi kender til pt.).
Punkt 7.6: Noah i Bifrost?
Noah er ikke sikker på, at han bliver i hovedbestyrelsen.
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Punkt 8: UKH (v. Ann)
UKH har spurgt, om vi vil stå at lave mad én gang til ugentlige madarrangementer. Mika vil
gerne stå for det - det kunne fx være d. 11./11., da det falder sammen med Projektværksted.
Punkt 9: Lukket punkt
Punkt 10: Arbejdsfordeling
Noah: Lave oversigt over hvilke lokaler vi har mulighed for at booke på hjemmesiden +
informere om tidsfrister og kontaktpersoner, finde barhold & være tovholder på
delegerede (slå opslag op), prikke til Morten om efterskolebesøg.
Ann: Finde dato for november & december møder.
Punkt 11: Eventuelt.
- Emilie vil gerne sige, at vi er dejlige.
Formanden lukker mødet. <3.
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