Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 43, afholdt d. 19-01-2022

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: Nyt fra UKH (v. Mika)
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Punkt 1.7: Andet nyt?
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: 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)
Punkt 4.8: Projektværksteder (v. Noah)
Punkt 4.9: HSM Vega (v. Ann)
Punkt 4.10: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Punkt 4.11: PnP-Bord (v. Noah)
Punkt 4.12: Magisk Sommerskole (v. Ann)
Punkt 4.x: Nye initiativer?
Punkt 5: Varevogn i foreningen (v. Noah)
Udskudt fra sidst.
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Punkt 6: Generalforsamling/vedtægtsmøde (v. Ann)

Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.

Referat
Til stede: Ann Christensen, Mika Larsen, Emilie Ehlers (ankommer ved punkt 1.3) (fysisk), Noah
Adkins, Freja Lunau (ankommer ved punkt 1.2) (online).
Referat
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Ann Christensen er valgt som referent.
Mika er dirigent.
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Vi skal ikke fastsætte nyt møde, da vi allerede har fastsat for februar (25.), og vi har
generalforsamling d. 5. marts, så næste møde vil være med den nyvalgte bestyrelse.
Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Opdatering på Folkestedet (v. Emilie)
Venter til Emilie ankommer.
Efter genoptagelse:
Der er igen nye coronaregler. Ikke afstandskrav, men man skal stadig have
coronapas. Emilie opdaterer, når nogen vil booke.
Punkt 1.2: Nyt fra We Want You! (v. Emilie)
Venter til Emilie ankommer.
Efter genoptagelse: Dennis (der laver WWY!) er desværre blevet indlagt igen :( .
Det er vi rigtigt kede af at høre.
Punkt 1.3: Nyt fra ÅUF (v. Ann)
Årsmøde d. 24. februar, næste bestyrelsesmøde er d. 5. februar.
Punkt 1.4: Nyt fra Bifrost (v. Noah)
HOB-møde i weekenden. Alle 4 fra Elysion var med. Det virker som en rigtig god
bestyrelse i år med meget drivkraft og mange arbejdsgrupper.
Noah er igen i efterskolearbejdsgruppen og er også i
lokalforeningsarbejdsgruppen, der skal række ud til lokalforeninger. Noah er også
blevet Bifrost Midtjyllandskontakt i HOB.
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Snak om, at årsstrategien i Bifrost er lidt mærkelig, da det er svært at forpligte
frivillige kræfter til en årsstrategi. Mere om det senere.
Bifrostpuljen: Elysion fik 5.000 kr. til PnP-bord, juhu!
Punkt 1.5: Nyt fra UKH (v. Mika)
Intet nyt. Ingen mails. Måske skal vi holde øje med Facebooksiden/gruppen i stedet?
Vi ved dog, at de lige er åbnet igen.
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Intet nyt. Ingen møder.
Punkt 1.7: Andet nyt?
Punkt 1.1.7: Lokalebookingchat er oprettet.
Punkt 1.1.8: Møde til at skrive udkast til retningslinjer for længerevarende lån af
grej på tirsdag d. 25. januar kl. 16:30.
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Vi er begyndt på nyt år.
Ann og Benjamin laver årsregnskab d. 7. februar + udkast til budget, så det
kommer på næste bestyrelsesmøde.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
39 medlemmer har meldt sig ind igen nu. 6 helt nye medlemmer har meldt sig
ind. Altså er der 45, der har betalt kontingent. Vi er stadig i perioden, hvor medlemmer
fra sidste år skal betale (deadline d. 30. januar), så det kan nå at ændre sig endnu.
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.
Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Har afrapporteret Bifrostpuljen med et lille restbeløb. Intet nyt om, hvornår det
starter, dvs. stadig engang efter corona.
Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Ser frem til arbejds/evalueringsweekend her i weekenden.
Der er pt. allerede 25 tilmeldte deltagere til hele forårssemestret, hvoraf 1 er ny,
og de 24 er gengangere.
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Vi starter Kreatirsdag op de tirsdage, der ikke bliver spillet Magisk Skole, så der
er altså aktivitet hver tirsdag for deltagerne.
Vi har fået et samarbejde med Østerskov om, at Magisk Skole er et valgfag, hvor
østerskoveleverne laver nogle ting på skolen og derudover kommer på besøg til
kampagnen og hjælper med som hjælpere/arrangører. Vi tager op og holder
oplæg d. 1. februar for dem om det.
Punkt 4.4: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Sølve (Bib-udvalget) har lavet en oversigt over gratis, online-tilgængelige
RPG-systemer, som vi kan publicere til vores medlemmer.
Punkt 4.5: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Der er sket rotation i arbejdsgruppen i Bifrost, så nu sker der snart noget.
Punkt 4.6: Filmaften i Bifrost Aarhus (v. Mika)
Ingen beslutning taget om corona, så det er stadig oppe i luften.
Punkt 4.7: Commander aftener (v. Noah)
Der var 7 til opstarten. Det startede igen i sidste uge (13. januar).
Punkt 4.8: Projektværksteder (v. Noah)
Starter først d. 3. februar, og det starter på Tværmarksvej.
Punkt 4.9: HSM Vega (v. Ann)
Intet nyt.
Punkt 4.10: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Intet nyt.
Punkt 4.11: PnP-Bord (v. Noah)
Der er blevet bevilliget 5.000 kr. fra Bifrostpuljen, og Simon går i gang med at
lave det. Juhu, det er mega fedt!
Punkt 4.12: Magisk Sommerskole (v. Ann)
Der er en hjemmeside oppe, en tilmeldingsplan osv., men ting er lidt stille lige nu,
da vi venter på arbejdsweekenden d. 12.-13. februar, som kommer til at være ude i vores
lokaler.
Punkt 4.13: Nye initiativer?
4.13.1: Oprydnings/indretningsdag i lokalerne (v. Emilie)
Når spejderne engang har fjernet deres ting, og vi har fået adgang til
depotet, vil Emilie gerne lave en dag til at rydde op og indrette lokalet.
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4.13.2: Lokaleansvarlig (v. Noah)
Noah foreslår at oprette en rolle som lokaleansvarlig til Tværmarksvej, der
kan holde styr på booking, nøgler, oprydningsplaner mv., samt have kontakt til de
andre brugere af huset og koordinere brugermøder mv. Noah er allerede i gang
med at få nogle brugermøder igang derude.
Ann stiller til forslag at oprette rollen (i kompetencedokumentet): Alle i
bestyrelsen er enige med ovenstående kompetencer.
Noah stiller op, og Emilie stiller op som føl. Bestyrelsen bestemmer, at de bliver
det.

Punkt 5: Varevogn i foreningen (v. Noah)
Udskudt fra sidst.
Vi har ikke fået svar fra Nordea-fonden, og vi udskyder punktet igen.
Bestyrelsen er enige om at udskyde.
Punkt 6: Generalforsamling/vedtægtsmøde (v. Ann)
Vi har generalforsamling d. 5. marts, men når ikke at have et bestyrelsesmøde inden fristen for
indsendelse af vedtægtsændringer, så Ann foreslår at holde en dag til at se på vedtægter og
kontingentmodeller inden d. 19. februar, hvor deadlinen er.
Noah kunne godt tænke sig også at se på vision, men vi bliver enige om, at det er sekundært,
da vi skal have en mere gennemarbejdet process for det. Derfor tager vi det op, hvis vi har tid til
det på mødet. Mødet bliver d. 11. februar kl 19:30.

Punkt 7: Arbejdsfordeling
Noah: Møde med Tværmarksvej, planlagt punkt om varevogn til næste møde.
Ann: Rykke Glenn for deadline på lokaleroprydning.
Punkt 8: Eventuelt.
- Noah oplyser, at Prinsen er Død er aflyst
- Noah oplyser, at I Kortenes Vold bliver afholdt, men er lidt på pause lige nu, da en af
arrangørerne er syg (god bedring).
- Emilie: I er alle sammen dejlige.
Formanden lukker mødet.
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