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Bestyrelsesmøde 42, afholdt d. 15-12-2021

Dagsorden
Til stede:

Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
(Januar & februar?)

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)

1.4.1: Evaluering fra Bifrost GF
1.4.2: Lukket punkt

Punkt 1.5: Nyt fra UKH (v. Mika)
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)
Punkt 1.8: Andet nyt?
Aktivitetsstøtte (v. Ann)
Lokaler/Tværmarksvej (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 3.1: Begivenheder for bestyrelsesmøderne (v. Noah)
Punkt 3.2: Øge minimumsgrænsen for, hvad kasseren kan godkende uden resten af

bestyrelsen fra 200 til 500 kroner. (v. Noah)

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Om Bifrostpuljen
Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.4: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Punkt 4.5: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Punkt 4.6: Filmaften i Bifrost Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.7: Commander aftener (v. Noah)
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Punkt 4.8: Projektværksteder (v. Noah)
Punkt 4.9: HSM Vega (v. Ann)
Punk 4.10: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Punkt 4.11: Julefrokost (v. Noah)
Punkt 4.12: Nye initiativer?

4.12.1: Prinsen er død (v. Noah)
Finian Westergaard og Lukas Sørensen laver et vampire spil d. 12. Februar. De

ønsker adgang til vores grejbank og hjælp med at finde lokation. Det koster 50 kroner at
være med og at for 25-60 spillere. Ender der med at deltage mere end 60 bliver
medlemmer prioriteret.

4.12.2: I kortenes vold (v. Noah)
Jordan Honoré og Finian Westergaard ønsker at afholde rollespillet I kortenes

Vold. De ønsker at afholde det d. 12. Marts 2022. De ønsker hjælpe med lokation og
med at lægge budget.

4.12.3: Den Magiske Sommerskole (v. Noah)
Astrid Budolfsen efterspørger hjælp med konto til sommerskole på tværs af

magiske skoler. Arrangementet betaler omkostningerne. Hun efterspørger desuden 1500
kroner lagt ud til depositum for lokation.

Punkt 5: Forslag til ny praksis vedr. nye initiativer (v. Ann)
Hurtigere, smoothere process for at finde kontaktpersoner.

Punkt 6: Varevogn til foreningen (v. Noah)
- Foreningen risiko?
- Tilskud fra foreningen?
- Administration?
- Pris for lån?

- Tankkort
- Kilometerbog - betaler for vedligeholdelse

Punkt 7: Elysions Generalforsamling (v. Ann)
Nedsættelse af dato.
Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Punkt 8: Kamera oplader (v. Noah)

Punkt 9: ÅUF GF delegation

Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Noah Adkins, Freja Lunau, Mika Larsen, Ann Christensen, Benjamin Borød
(insupplerer for Emilie) og gæst Martin (medlem).
Der er derfor 5 stemmer til stede.

Referat
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Noah er udpeget som dirigent af den mødeansvarlige forud for mødet.
Ann vælges som referent.

Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
(Januar & februar)
19. januar (onsdag) - kl. 18:30 (måske senere, afhængig af Emilie).
25. februar (fredag) - kl. 18:30

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

Emilie er her ikke.

Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)
Emilie er her ikke. Det lyder til, at Dennis er tilbage fra hospital. Det er vi glade for

at høre.

Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Nyt forslag til strategi er klar til årsmøde (kommer i årsmødemappen)
Der har været oplæg fra foreninger på Pædagogisk uddannelse på VIA, hvor Ann

fik lov at sige noget om Elysion og rollespil.
Der har været valg til folkeoplysningsudvalg (mere senere).

Punkt 1.4: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
1.4.1: Evaluering fra Bifrost GF
Vi havde 4 delegerede og nogle observatører samt barfolk. Der var altså altid
nogen til at træde til, hvis der manglede nogen i salen.
Det gik ellers super godt.
Rent afstemningsmæssigt blev generelt de forslag vedtaget, som vi var for, og
ingen af dem, vi var meget imod, kom ind.
Generelt positiv stemning, men der var selvfølgelig også nogle hårde samtaler,
men indtrykket er, at folk gik fra dem med god stemning.
Fik snakket meget med de andre foreninger, særligt de andre Midtjyske
foreninger.
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Der er 5 Elysionmedlemmer i Hovedbestyrelsen nu (3 i hovedbestyrelsen og 2
suppleanter).
Noah er ikke længere i FU, tak for et par gode år der <3 . Men! Noah er stillet op
til Politisk Udvalg.

1.4.2: Lukket punkt

1.4.3: DUF
Det var spændende. Nicolaj Oksen er valgt ind i Styrelsen igen.

Punkt 1.5: Nyt fra UKH (v. Mika)
Vi har afsluttet vores faste arrangementer derude. Vi havde en madlavningsaften
d. 25. november. Det gik rigtigt fint.
Vi har været mega glade for vores samarbejde, og vil selvfølgelig gerne fortsætte
med at bruge det, bare ikke til vores faste aktiviteter, nu hvor vi har fået egne
faste lokaler. De har også været meget glade for os.

Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Emilie er her ikke.

Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)
Noah og Benjamin deltog til folkeoplysningsudvalgsvalget d. 13. december, og
det gik rigtigt godt! Noah blev valgt ind i udvalget for Øvrige Foreninger sammen
med en fra daghøjskolerne.

Punkt 1.8: Andet nyt?
Aktivitetsstøtte (v. Ann)
Sport og Fritid har været på besøg ved Magisk Skole for at undersøge, om vi
faktisk afholder vores aktiviteter. Det gør vi jo selvfølgelig. De virkede
imponerede, og det lyder til, at vi nok skal forvente at ansøgningen bliver
godkendt. Den er dog ikke kommet endnu.

Lokaler/Tværmarksvej (v. Ann)
Vi har endelig officielt lokaler, juhu! <3
Dog har vi stadig kun 1 nøgle, men der er ved at blive lavet 10 til os.
DDS mangler også stadig at hente deres ting, både fra brugslokalet og depotet,
så vi afventer, at de afhender deres ting, så vi kan flytte ordentligt ind.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Ann gør status på de arrangementer, vi har afsluttet siden sidst.

Bifrost GF Baren “Kærlighedsrelationen”: +6.940,85 kr. (brugt 1.439,10 mere)
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Bestyrelsen noterer, at det er OK, at der er blevet brugt mere end det bevilgede beløb,
da arrangementet jo er endt i overskud, og det var til indkøb for at kunne fortsætte
baren.

Ekstern harddisk: -428 kr.
Bestyrelsen noterer, at det er OK, at der er blevet brugt mere end det bevilgede beløb
(29 kr), da det ikke er så stort og var nødvendigt for at anskaffe delen (fragt).

Elysion Julefrokost: -3.972,15 kr (ud af forventet -4.000 kr.)

Derudover er der en masse alkohol i overskud, så vi behøver ikke købe mere til de
næste par fester.
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Sommerpulje: Vi har fået udbetalt sommerpuljen, hvilket har refunderet for 1.612,45 kr.
af Elysions udgifter. Nærmere bestemt er det: 446,25 kr. for den originale MSÅ workshop
tilbage i juli, 615,45 kr. for forplejning til Elysionfesten til fejring af MSÅ opstart og 399,85
kr til forplejning til projektværksteder, der er blevet brugt til at planlægge og evaluere
MSÅ.

Nye Initiativer-puljen: Er nu på 0 kr., da vi har afviklet for alle 3.000 kr., som var i den.
(men med Bifrost GF bar overskud, kan vi forstå det som, at der stadig er 4.000 kr. I
den). Dog mener kassereren, at det er okay at lukke puljen for i år på de 0 kr., da vi nu er
i december.

Regnskabet lukker snart - alle udgifter skal overføres inden d. 31. december.

Foreløbigt resultat for hovedforeningen: ca. 8.000 kr. I plus (men mangler stadig nogle få
udgifter).

Punkt 2.2: Nye medlemmer
Vi er nu på 76 medlemmer. Det er 6 nye medlemmer siden sidst, juhu!

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Punkt 3.1: Begivenheder for bestyrelsesmøderne (v. Noah)

Nogle medlemmer har givet udtryk for, at de rigtigt gerne vil med til
bestyrelsesmøderne, men ikke ved, hvornår de ligger, og hvordan de kommer
med.
Freja vil som mødeansvarlig gerne gøre det mere tilgængeligt, ved fx at skrive en
standardbeskrivelse i begivenhederne og gøre dem offentlige, så de kan deles
udenfor bestyrelsen.

Punkt 3.2: Øge minimumsgrænsen for, hvad kasseren kan godkende uden resten af
bestyrelsen fra 200 til 500 kroner. (v. Noah)

Hvorfor: Vi begynder at have en større økonomi, og nogle gange opstår der spontane
ting, som det er svært at samle hele bestyrelsen for. Bagatelgrænsen er steget for, hvad
Noah mener, at vi fornuftigt kan uddelegere til vores ansvarlige kasserer.
Bestyrelsen stemmer om at hæve beløbet. Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Ann opdaterer bestyrelsens kompetencer dokumentet.

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

Udskyder kampagnestart til, at corona slet ikke er en ting længere.
Vi afbooker Solsalen.

Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
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Er i gang med at afvikle Bifrostpuljen og skal nok få det gjort inden næste HOB
møde, sådan at foreningen kan søge puljen til andre projekter.

Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Generelt: MSÅ havde en skøn juleafslutning og er allerede begyndt at planlægge næste
semester. Det bliver en helsæsonsbetaling i stedet for betaling pr. spilgang.

Punkt 4.3.1: Øge øvre maksimalbeløb på konto fra 5.000 til 40.000 (v. Noah)
Der stilles et forslag om at øge opsparingsbeløbet på MSÅs konto ved overgang
til nyt regnskabsår fra de 5.000 kr. som er aftalt på møde 38.

Hvorfor? Magisk Skole arbejder med meget store beløbet efterhånden. Projektet har
allerede nu 7.000 kr. tilsidesat til, som skal bruges i januar og februar, så allerede her
overstiger vi det nuværende beløb. Derudover har vi søgt penge til en varevogn samt
kommer til at arbejde med et budget på forventeligt 80.000 kr. grundet Krea-tirsdage,
flere spilgange, aktivitetstøtte og en ambition om at ville spare op til at kunne afholde i
hvert tilfælde et par spilgange uden at have indkomst fra deltagere.
Projektet får heller ikke længere ekstra støtte fra foreningen af børne/unge kontingenter,
da det er sat ned til det ordinære kontingent. Samtidig er MSÅ arrangørgruppen også
med på, at projektet ikke bare skal spare penge op for evigt.
Forslaget om at hæve beløbet til 40.000 kr. er enstemmigt godkendt.

Punkt 4.4: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Sølve har indsendt udkast til Biblioteksudvalget. De beder om noget økonomi,
som kasserer vil tage med i betragtning i udarbejdelse af udkast til budget næste
år. Bestyrelsen drøfter emnet og bliver enige om, at 1.000 kr. er mere realistisk
end det 3.000 kr., som er foreslået.
Derudover drøftes det, om indkøb af biblioteksbøger skal indregnes i en evt.
fondsansøgning næste år.
Ann informerer som kontaktperson Sølve om udfaldet.

Punkt 4.5: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Venter stadig på udmelding fra Morten.

Punkt 4.6: Filmaften i Bifrost Aarhus (v. Mika)
Der skal lige snakkes om, hvorvidt det skal udskydes igen pga. corona, men der

arbejdes stærkt videre på det. Den nye dato er 29. januar. Grotten er også med nu.

Punkt 4.7: Commander aftener (v. Noah)
Går rigtigt godt, og der er efterhånden en stor gruppe faste spillere. Skifter på
torsdag for første gang ud til de nye lokaler. Denne gang er også byttegang, hvor
der er inviteret til at medbringe byttekort.

7



Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 42, afholdt d. 15-12-2021

De nye decks, som Elysion gav, er mega fede, og bliver brugt flittigt af nogle helt
nye spillere.
Der er nogle nye medlemmer, som melder sig ind næste år.

Punkt 4.8: Projektværksteder (v. Noah)
Det går rigtigt fint - men deltagerantallet svinger rigtigt meget. Der kan være alt
mellem 4 og 12 deltagere.

Fælles om torsdagsaktiviteter: Vi bytter rundt på ugerne til næste år, sådan at
projektværksted er i lige uger, og Magic er i ulige uger. Datoer for første halvdel af 2022
er lagt op i kalenderen.

Punkt 4.9: HSM Vega (v. Ann)
Projektet er udskudt en smule. Tanja havde snakket om at ville søge afholde det i
foråret 2022, men det er skudt til tidligst efteråret.
Bifrostpuljen, men da projektet er lidt udskudt, er hun OK med, at vi først søger til
PnP-bordet.

Punk 4.10: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Der er søgt nogle penge fra Nordea-fonden til opstart af det.

Punkt 4.11: Julefrokost (v. Noah)
Julefrokosten gik mega godt, juhu, og Søren og Simon har været skønne. Der er
som sagt meget alkohol i overskud. Noah gav 1,5 flaske åbne snaps til LatexTV
arbejdsweekend, hvor størstedelen er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen godkender, at det var OK - den kan alligevel ikke holde til i næste år, og
nærmest alle i LatexTV er også medlemmer af foreningen.

Punkt 4.12: Nye initiativer?
4.12.1: Prinsen er død (v. Noah)
Finian Westergaard og Lukas Sørensen laver et vampire spil d. 12. Februar. De
ønsker adgang til vores grejbank og hjælp med at finde lokation. Det koster 50
kroner at være med og at for 25-60 spillere. Ender der med at deltage mere end
60 bliver medlemmer prioriteret.
Ann har allerede efter dialog booket lokaler til dem (Solsalen) på den ønskede
dato.

Det eneste, vi skal beslutte, er at finde en kontaktperson, men der drøftes nogle
emner i relation til initiativet.

De nævner i deres materiale, at de vil betale sig selv dommerløn for det (200-500
kr. afhængig af deltagermængden). Vi skal lige have undersøgt, hvordan det rent
praktisk foregår (da økonomien ikke går gennem vores bankkonto, skal vi så
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dokumentere det, som ellers er kravet for dommerløn? Kan de give sig selv
dommerløn, eller skal det være foreningen? Hvordan fungerer det? Ann
undersøger).

Desuden bringes der nogle bekymringer op af bestyrelsesmedlemmerne:
1) De påpeger selv, at de lægger minimal effort i det, men vil tage

400 kr. pr. arrangør for det - det ser ikke særlig fedt ud, hvis vi
gerne vil være en forening, der tager arbejdsmængden i
arrangørarbejde seriøst og gerne vil bruge dommerløn som en
måde symbolsk at anerkende det på.

2) De har lavet noget uheldig PR, hvor nogle andre
vampyrarrangører synes, at de bliver gjort grint med.

Dertil diskuterre bestyrelsen, og kommer frem til at scenariet er tydeligt satirisk, og at vi ikke vil
gribe ind for at stoppe tilhørsforholdet til foreningen. Det er i denne situation ikke bestyrelsens
plads, da udgangspunktet er, at alle medlemmer må lave de arrangementer, de vil, i foreningen,
så længe de ikke bryder vores retningslinjer. Arrangementet ønsker desuden ikke nogen
økonomisk støtte fra foreningen, og vi har derfor ikke krav om regnskab eller at scenariet går i
nul.

Dog skal vi undersøge de rent praktiske omstændigheder for dommerløn jf. pointen før
diskussionen.

Vi skal have valgt en kontaktperson: Benjamin vælges som kontaktperson.

4.12.2: I Kortenes Vold (v. Noah)
Jordan Honoré og Finian Westergaard ønsker at afholde rollespillet I Kortenes
Vold, som handler om en gruppe magikere, der konfronteres med deres snarlige
nederlag. De ønsker at afholde det d. 12. marts 2022. De ønsker hjælpe med
lokation og med at lægge budget.

Ann vælges som kontaktperson, da det giver mest mening - hun skal både
hjælpe med budget og lokaler.

4.12.3: Den Magiske Sommerskole (v. Noah)
Astrid Budolfsen efterspørger hjælp med konto til sommerskole på tværs af
magiske skoler. Arrangementet betaler omkostningerne. Hun efterspørger
desuden 1.500 kroner lagt ud til depositum for lokation.

Den Magiske Sommerskole er en sommerlejr, der arrangeres på tværs af de
magiske skoler i Danmark. I øjeblikket er MSÅ fra Elysion (Aarhus), Den Magiske
Skole fra Rollespilsfabrikken (København), BROGG fra Ryomgård
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Rollespilsforening (Ryomgård) og Den Magiske Skole fra Pathfinders (Odense)
med. Astrid Budolfsen er hovedarrangør og praktisk koordinator på hele
projektet.

Der stemmes om 2 forslag, der ikke udelukker hinanden. Vi stemmer i 2 runder.

Første afstemning: Den Magiske Sommerskole projektet kan have konto hos Elysion til
det formål at afvikle scenariet. Arrangøren, der har fuldmagt til kontoen, skal være
medlem af Elysion. (dvs. - hvis det skal være Astrid, skal hun også melde sig ind næste
år). Udgifter til konto afholdes af DMS projektet.
Forslaget vedtages enstemmigt. (5/5)

Anden afstemning: Elysion lægger ud for depositum på 1.500 kr. for hytten, hvor
scenariet skal afholdes. I tilfælde af at projektet aflyses totalt og ikke får nogen indkomst
og vi derfor mister depositum, dækker Elysion sammen med Rollespilsfabrikken de
1.500 kr. DMS betaler det selvfølgelig tilbage, når de får indkomst.
Mika erklærer sig inhabil.
For: 3, Imod: 0, Blank: 1.
Forslaget vedtages (3/4).

Vi skal desuden vælge en kontaktperson: Ann vælges som kontaktperson og bringer info
videre til Astrid.

Punkt 5: Forslag til ny praksis vedr. nye initiativer (v. Ann)
Hurtigere, smoothere process for at finde kontaktpersoner. Ann foreslår, at vi i stedet for at
vente til næste bestyrelsesmøde, finder en kontaktperson med det samme.

Når Noah (mailansvarlig) får en mail om en ny aktivitet, skriver han i bestyrelseschatten for at
finde en kontaktperson, så der kan arbejdes videre med det samme, i stedet for, at vi skal vente
til næste bestyrelsesmøde. Det betyder også, at disse nye aktiviteter kan tages som
orienteringspunkter i stedet for beslutningspunkter.
Der er bred enighed i bestyrelsen om dette.

Punkt 6: Varevogn til foreningen (v. Noah)
- Foreningen risiko?
- Tilskud fra foreningen?
- Administration?
- Pris for lån?

- Tankkort
- Kilometerbog - betaler for vedligeholdelse

Punktet udskydes til næste møde, men introduceres kort af Noah.

Punkt 7: Elysions Generalforsamling (v. Ann)
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Det er snart tid til Elysions generalforsamling igen (første kvartal 2022), og vi skal i gang med at
planlægge.

Nedsættelse af dato: Lørdag d. 5. marts foreslås og vedtages. Det passer med tidligere GFs.

Nedsættelse af arbejdsgruppe:
Noah & Ann er overordnede tovholdere. Mika og Freja er koblet på Noah. Benjamin er koblet på
Ann. Ann primært på det praktiske/administrative. Noah på det sociale/dagsorden.

Punkt 8: Kamera oplader (v. Noah)
Noah har fået opladeren og det ekstra batteri til kameraet væk, og er rigtigt ked af det. Da der
ikke har været nogen konkret aftale mellem Noah og Elysion om udlån, at det har været på
ubestemt tid, og at Noah generelt har dokumenteret foreningens aktiviteter og har gjort det i regi
som bestyrelsesmedlem, bringes pointen op, at det har været foreningens risiko, og at han
derfor ikke skal erstatte det.

Pointer:
- Grejretningslinjerne siger, at medlemmer, der låner grej, er erstatningspligtige ved

bortkomt
- .. men Noah har aldrig officielt lånt kameraet til en aktivitet eller haft aftale med den

grejansvarlige
- Bestyrelsen har haft kendskab til lånet og antaget, at Noah har haft styr på det
- Vi skal være opmærksomme på ikke at særbehandle bestyrelsen i sager som denne
- Fotos har været til stor gavn hos foreningen, til dokumentation og til reklameopslag
- I sidste ende har der ikke været en aftale i stand, og derfor er det ikke fair at opkræve

Noah et beløb, han ikke vil betale.

Noah melder sig inhabil i afstemningen.

Forslag 1: Elysion køber nyt batteri og oplader for overslagspris 790 kr. for at ersatte det
mistede.
For: 2, imod: 0, blank: 2.

Forslag 2: Elysion køber nyt batteri og oplader for overslagspris 790 kr. for at ersatte det
mistede, dog gøres dette først efter at bestyrelsen har udarbejdet en retningslinje for lån af grej
på ubestemt tid/til bestyrelsesmedlemmer/i foreningens tjeneste.
For: 2, imod: 1, blank: 1.

Forslag 3: Elysion køber nyt batteri og oplader for overslagspris 790 kr. og stiller krav til Noah
om at betale 25% af beløbet i erstatning for at have mistet det.
For: 1, imod: 3, blankt: 0.
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Uanset hvilket forslag der vedtages, er bestyrelsen enige om, at der skal udarbejdes
retningslinjer for håndtering af lignende sager i fremtiden.
Vi nedsætter arbejdsgruppen: Freja, Mika, Ann er i gruppen. De sætter sig ned i januar og lavet
et udkast.

Punkt 9: ÅUF GF delegation (v. Ann)
Vi skal have fundet delegerede til ÅUFs årsmøde d. 24. februar. Vi har som altid 4 pladser. 2
skal være under 25.

Forslag 1: Vi følger samme procedure som Bifrost GF
For: 2, imod: 0, blankt: 3

Forslag 2: Delgationslederen finder selv de delegerede.
For: 5, imod 0, blankt: 0.

Forslag 2 vedtages.

Vi skal finde en delegationsleder.
Ann stiller op. Ann vælges som delegationsleder.

Punkt 10: Arbejdsfordeling

Information om bestyrelsesmøder til foreningen (Freja)

Ann & Noah laver møde til GF.
Noah: Budget til commanderaften.

Punkt 11: Eventuelt.
- Mika vil gerne sige: Emilie, hvis hun var her, ville nok sige, at vi alle sammen er dejlige

<3.

Og med det lukker formanden mødet med bemærkningen “Jeg vil bare gerne tæve nogen.”.
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