Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 41, afholdt d. 10-11-2021

Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og 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: Andet nyt fra Ann (v. Ann)
Punkt 1.6: Nyt fra UKH (v. Mika)
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: Nyt bordrollespilsbord til foreningen (v.Noah)
Simon vil gerne søge Bifrostpuljen for 5k.
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.x: Nye initiativer?
Punkt 5: Forum-turen (v. Noah)
Punkt 6: Nyt fra Børneudvalget (v. Noah)
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Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Noah Adkins, Freja Lunau, Mika Larsen, Ann Christensen, Emilie Ehlers (ankommer
ved pkt.). Alle digitalt.
Der er 5 stemmer pr. forretningsordenen.
Dagsorden
Punkt 0: Valg af dirigent og referent, protokolførsel
Mika Larsen er udpeget som dirigent af den mødeansvarlige.
Ann vælges som referent.
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Næste mødedato er valgt. 15. december kl. 19:00.
Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)
Udskydes til eventuelt.
Efter genoptagelse: Vi skal huske, at der er 7 dages svartid fra Folkestedets side.
Vi kan altså ikke lave last minute bookinger. Man må også gerne tænke
alternative lokaler, hvis man beder om specifikke, så Emilie kan sende ønsket
med det samme i stedet for at skulle sende det i en senere mail.
Punkt 1.2: Nyt fra WWY! (v. Emilie)
Udskydes til eventuelt.
Efter genoptagelse: Har haft nogle aflysninger, da den kerneaktive er ramt af
alvorlig sygdom. Elysion sender varme tanker. Det starter forhåbentlig igen i slutningen
af måneden.
Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Valg til Folkeoplysningsudvalget: Mandag den 13. december 2021 kl. 17.30 i
Raadhushallen. Tilmeldingsfrist d. 6. dec. kl. 12. Der kommer invi ud senere.
Aarhus’ Frivilligfest: 2. december. Alle frivillige kan være med. Tilmelding på
følgende link: https://www.aarhusmotion.dk/event/FrivilligFest
Punkt 1.4: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
GF er lige rundt om hjørnet.
Punkt 1.5: Andet nyt fra Ann (v. Ann)
Møde på Tværmarksvej på mandag kl. 16:00
Ann & Noah tager derud, men da det ligger samtidig med Bifrost GF
forberedelse, tager Noah måske tidligere afsted, afhængig af hvor langt mødet
varer.
Punkt 1.6: Nyt fra UKH (v. Mika)
Vi skal stå for madlavning d. 25. november. Mika står for det, men vi skal samle
et lille hold. Madet skal være klar ca. Kl. 19:00. Mika starter kl. 16:00.
UKH er også stadig i gang med at renovere.
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Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Resultat for Foreningsfesten: Brugt ca. 270 kr. ud af de 1200, der var sat af til det.
Brugt 170 kr. på Bifrost GF forberedelsesmøde
Generel ekstremt sund økonomi med de nye medlemsskaber
MSÅ har fået godkendt Sommerpuljen. Det betyder også, at Elysion får refunderet de ca.
447,15 kr. vi gav til opstartsworkshop, og at vi får refunderet 399,89 kr. fra
projektværksteder, der er blevet brugt på MSÅ arbejde.
Der er altså stadig over 2000 kr. tilbage i Nye Initiativer Puljen.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
70 medlemmer - 10 nye medlemmer siden sidst!
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Punkt 3.1: Nyt bordrollespilsbord til foreningen (v.Noah)
Simon vil gerne søge Bifrostpuljen for 5k. til at bygge et PnP bord.
Problem: Tanja vil også søge Bifrostpuljen, og vi kan ikke søge to projekter på én gang.
Vi skal have fulgt op på, om 1) vi får lokaler, 2) Tanja stadig vil søge puljen (og hvornår),
3) hvor lang tid det tager at bygge og 4) se Simons ansøgning. Før vi kan tage en
endelig beslutning. Da der ikke er en umiddelbar frist for at søge puljen, behandler vi
dilemmaet på næste møde. Ann følger op på det.
Punkt 3.2: Magic-aftener vil gerne søge penge til standarddeck, måtter og sleeves
til lån.
De vil gerne søge 600 kr. til dette.
Der er begyndt at komme nye, som aldrig har spillet Magic før, og folk plejer at være
søde til at låne decks til de nye, men det vil være fedt at have standarddecks, der jo
også er designet til at spille balanceret mod hinanden. Der er ligeledes mangel på
måtter, som også lånes privat, og det vil derfor være godt at foreningen kan stille dette til
rådighed. Sleeves er nødvendige for at sørge for, at kortene har længere levetid. 600 kr.
er lavt sat.
Ann foreslår: 1000 kr. til decks, måtter og sleeves.
Noah melder sig inhabil. Resten af bestyrelsen godkender ansøgningen.
Kasserer & arrangører finder i fællesskab ud af, hvordan beløbet udbetales.
Beløbet tages fra Nye Initiativer Puljen, som derefter vil være på ca. 1.000 kr.
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Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Skriver stadig videre på regelsæt. Vil kører spiltest på et tidspunkt, men der er
ikke en dato i sigte endnu.
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Stadig udsat på udefineret tid. Mangler at bruge Bifrost-pulje penge. De har til næste
ansøgningsdeadline til at sende regnskab.
Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Der er 2 spilgange tilbage i år. 23. november og 7. december. Kampagnen er indtil
videre en success.
Vi har fået godkendt DUFs sommerpulje på 92.000 kr. Heri ligger penge til en
monsterdragt, juhu! (En trold i kælderen). Vi har afrapporteret Tilbage til Fællesskabet
Puljen og DUFs Lokalfordelingspulje.
Af alle, der har haft deres første gratis spilgang til MSÅ, er kun 2 deltagere ikke vendt
tilbage. Vi har ca. 35 børn hver gang nu, og sigter efter at øge det langsomt til 50. Pt. er
der mulighed for at 42 kan deltage.
Punkt 4.4: Megagame (v. Mika)
Intet nyt.
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)
Projektet er også kendt som Filmaften. Der er gang i samtalen. En ny dato kommer nok
til at ligge i januar.
Punkt 4.9: Commander aftener (v. Noah)
Klar til at flytte til lokaler, når det er.
Punkt 4.10: Projektværksteder (v. Noah)
Klar til at flytte til lokaler, når det er.
Punkt 4.11: HSM Vega (v. Ann)
Intet nyt.
Punkt 4.12: Nye initiativer?
Punkt 4.12.1: Julefrokost d. 3. December.
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Søren og Simon holder Elysion Julefrokost d. 3. december. Det bliver mega
fedt!!!! <3.
Kontaktperson: Noah bliver kontaktperson.
Punkt 4.12.2: Voksenkampagnen til Den Magiske Skole (v. Noah)
Noah og Finian er begyndt at arbejde på en voksenkampagne til Den Magiske Skole,
der handler om det magiske samfund rundt om skolen. Masser af familiespil.
Vi skal vælge kontaktperson. Emilie vælges som kontaktperson.
Punkt 5: Forum-turen (v. Noah)
Der var kæmpe fremmøde fra Elysion, både aktive og støttemedlemmer. Vi fik spist mad
sammen, der blev taget fællesbilleder, og til festen havde vi fælles udklædningstema - Uddøde
Pirater. Til auktionen gik nogle af medlemmerne sammen om at donere 1200 kr. ved at købe
Pingvinstuens Badevand.
Ann fik tildelt Årets Ildsjæl wuuh - det er vi mega stolte af, og Ann er meget taknemmelig!!!!!
Punkt 6: Opdatering fra Børneudvalget (v. Noah)
Børneudvalget har fastsat børne/ungekontingentet for 2022 til det samme som det ordinære
Elysionkontingent. Dvs. pt vil det være 205 kr. for året/105 kr. halvåret.
Punkt 7: Arbejdsfordeling
Alle ved, hvad de skal.
Punkt 8: Eventuelt
Punkt 8.1: Emilie fortæller, at vi alle er dejlige <3
Formanden lukker mødet.
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