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Dagsorden
Til stede:
Punkt -1: Vedtagelse af forretningsorden
https://docs.google.com/document/d/1MLB-XkJsxNeyW89p5r3yseZ_oHZSGEa20z2NXWTEnyA
/edit
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Folkestedet (v. Emilie)
Punkt 1.2: We Want You! (v. Emilie)
Punkt 1.3: ÅUF (v. Mika)
Punkt 1.4: Bifrost (v. Noah)
Punkt 1.5: UKH (v. Mika)
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)
Punkt 1.8: Fondsøgning (v. Noah)
Punkt 1.9: Andet nyt?
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Punkt 2.2: Nye medlemmer
Punkt 2.3: Magisk Femkamp
Punkt 2.4: I Kortenes Vold regnskab
Punkt 2.5: Kompetenceorientering
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 Rollespils-Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.7: Åben Torsdag (v. Noah)
Punkt 4.8: HMS Vega (v. Ann)
Punkt 4.9: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
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Punkt 4.10: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)
Punkt 4.11: Orkerne Kommer Sommerskolen (v. Ann)
Punkt 4.12: Nye initiativer?
Punkt 4.12.1: Nørder imod EU-militær (v. Noah)
I samarbejde med Anders Berner, er jeg i gang med at søge 200.000 hos en
EU-pulje til et politisk projekt. Idéen er at lave happenings i samarbejde med røde
rollespillere, og mine venner fra RGU rundt om i landet, hvor vi stille
spørgsmålstegn til de store kræfter, der lige nu udnytter ukraine situationen til at
forsøge at lave et EU-militær, selvom det ikke har nogen effekt på Ukraine
situationen. Fordi det er rollespillere der står for det, skal det selvfølgelig gøres
på bedste rollespilsmanér, med kostumer og satirisk rollespil på gaderne i blå
plastikmilitær uniformer.
Punkt 4.12.2: Karls Konfirmation. (v. Noah)
Søger 700 kroner til at dække, hvis alle deltagere er medlemmer. Eventuelt
overskud tilbagebetales.
Budget:
Punkt 4.13.3: Hunger og Ligdans (v. Ann og Finian)
18+ vampire rollespil 21.-22. Oktober i Aarhus midtby. 35-80 spillere, med
billetpris på 500-550 kroner - lodtræk ved mere end 80 deltagere.
Elysionmedlemmer 50 kroner rabat. Søger 2000 kroner til lokation for blackbox
hos Frontløberne.
Punkt 5: Lokaler (v. Noah)
Punkt 6: Roller (v. Noah)
https://docs.google.com/document/d/1kkuX6-Lrz-97D4EsH5CsLrm1hdZ4kqwSusGHpgXNWfA/e
dit
Punkt 6.1: Lokaleansvarlig
Punkt 6.2: Lageransvarlig
Punkt 6.3: Andre nye roller?
Punkt 6.4: Fordeling af roller
Punkt 7: Opsamling på Generalforsamling (v. Ann)
Punkt 7.1: Om Bifrosttilskudet på juniorkontingent
Punkt 7.2: Godkendelse af de nye vedtægter:
https://docs.google.com/document/d/1T0yGQadg3Mk-ao7PnVOp-Vx3VYJtOGaeIODxW
4JN9TI/edit
Punkt 7.3: Hvad gør ved med alkohol?
Følge op på den gamle bestyrelses opfordring til at snakke om alkoholkultur i foreningen.
Punkt 8: Behandling af Sommerskoleansøgninger (v. Ann)
Punkt x: Arbejdsfordeling
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Punkt y: Eventuelt.

Referat
Til stede: Noah Adkins, Ann Christensen, Tobias Nielsen, Mika Larsen, Emilie Ehlers
(indsupplerer for Benjamin) og Finian Westergaard (suppleant) deltager. Da Benjamin
(stemmeberettiget bestyrelsesmedlem) ikke deltager, indsupplerer 1. suppleant Emilie Ehlers og
modtager derved 1 stemme for dette møde. Der er derfor 5 stemmer til stede.
Punkt -1: Vedtagelse af forretningsorden
https://docs.google.com/document/d/1MLB-XkJsxNeyW89p5r3yseZ_oHZSGEa20z2NXWTEnyA
/edit
Bestyrelsen gennemgår og retter forretningsordenen til, så de er enige om dens ordlyd. Derefter
vedtages den.
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Ann vælges som referent. Noah vælges som dirigent, siden den mødeansvarlige ikke er valgt
endnu, og der derfor ikke er udpeget en dirigent på forhånd.
Punkt 0.5: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Vi fastsætter mulige datoer for maj og juni.
4. eller 18. maj fra 18:00-21:00. Vi vælger selv om vi vil lave aftensmad og om vi vil hygge
bagefter. Tobias hører Benjamin, hvilken dag der passer ham bedst.
Som udgangspunkt vil vi gerne mødes på Tværmarksvej.
15. eller 29. juni fra 18:00-21:00. Samme som ovenstående.
Vi holder ferie i juli og fastlægger resterende møder senere.
Bestyrelsen beslutter at flytte punktet “Punkt 6: Roller” op efter orientering, så vi er sikre på at
nå det.
Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Folkestedet (v. Emilie)
Har lige haft GF, men der er ikke sket noget, der er relevant for os.
Alle restriktioner er fjernet.
Husk at der er 7 dages svarfrist på lokalebooking hos dem.
Punkt 1.2: We Want You! (v. Emilie)
Vil gerne med på film-aften.
Vi vil gerne med på rollespilscon <3.
Det kører stadig super fint.
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De har spurgt, om vi vil have et dedikeret lokale til deres Meet Ups, hvor man kan
komme og møde Elysion. Det ordner Emilie.
Punkt 1.3: ÅUF (v. Mika)
Mika har været til første møde.
Hørred Skov og Lisbjerg Skov er valgt til at blive vildskove. Det kan blive relevant
for os, når/hvis vi skal have mere naturrollespil.
Arbejder på at se, hvordan man kan få støtte til sommerlejre.
De efterspørger, om vi har aktiviteter, der kan henvende sig til ukrainske
flygtningebørn - det har vi ikke rigtigt.
Der skal ansættes en ny børne-ungerådssekretær (studiejob), hvis nogen har
lyst. Ansøgningsfrist er d. 18. april. Mika deler opslag på FB-gruppen.
Punkt 1.4: Bifrost (v. Noah)
Der er ikke sket det store siden sidst, da der ikke har været HOBmøde endnu.
Punkt 1.5: UKH (v. Mika)
Intet nyt relevant for os.
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Intet nyt. Det betyder, at juniorkontingentet stadig er ens med 15+ kontingentet.
Der skal også snart være nyt valg.

Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)
Der kommer lige om lidt en Straks-pulje, som kan søges af unge under 25 til
udviklingsprojekter (kravet er, at det går til noget, der er ‘nyt’ for foreningen, man
søger til), for op til 5.000 kr. (Altså lidt som Bifrostpuljen, men bare i kommunen).
Det er mega fedt! Noah har hjulpet med at få den indført. <3 .
Punkt 1.8: Fondsøgning (v. Noah)
Noah har søgt 250.000 kr. fra en EU-pulje, der er relevant for det kommende
folkevalg om EU-forbeholdet. (godkendt af kassereren)
Har søgt DUF lokalfordelingspuljen for de ting, som vi drøftede på sidste møde
(basics til lokalerne).
Derudover arbejder Noah på at søge yderligere 250.000 kr. fra Sparekassen
Danmark Hobro Fonden til at søge minibus (det, som vi på sidste møde gav
Noah godkendelse til at søge enten Nordea eller Tuborg fondet til på sidste
møde).
Der kom ikke nok til lokale-mødet til at kunne lave en ansøgning på baggrund af
det, så det bliver på et senere tidspunkt.
Punkt 1.9: Andet nyt?
4

Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 45, afholdt d. 06-04-2022
Punkt 1.9.2: Roskilde Festival Team Pantbod (v. Ann)
Vi har fået tilbud om at stå frivilligt i pantbod på Roskilde Festival, hvorimod
foreningen får 25.000 kr. for besværet. Det har vi takket ja til og har samlet et
hold på 5 personer. Det bliver skide fedt! <3 .
Punkt 6: Roller (v. Noah)
https://docs.google.com/document/d/1kkuX6-Lrz-97D4EsH5CsLrm1hdZ4kqwSusGHpgXNWfA/e
dit
Punkt 6.1: Lokaleansvarlig
Defineret løst i kompetencedokumentet.
Punkt 6.2: Lageransvarlig
Defineret løst i kompetencedokumentet.
Punkt 6.3: Andre nye roller?
Vi udsætter punktet, da ingen har overskud til at tænke på nye gode idéer.
Punkt 6.4: Fordeling af roller
Vi fordeler rollerne mellem dem, der er til stede, men hører de ikke-tilstedeværende medlemmer
næste gang og er åbne for ændringer. Rollefordelingen fremgår også af dokumentet.
Kontakt til eksterne organisationer:
- Bifrost: Tobias
- ÅUF: Mika
Kontakt & booking hos:
- Sport og Fritid: Ann
- Ungdomskulturhuset: Noah
- Folkestedet: Emilie
Facebookansvarlig: Finian
Hjemmesideansvarlig: Mika
Kontaktmail: Noah
It-ansvarlig: Ann
Mødeansvarlig: Noah
Privatlivspolitik: Ann
Kassererføl: Benjamin
Fondsansvarlig: Noah
Lokaleansvarlig: Noah
Lageransvarlig(e): Tobias & Mika
Projektroller, der er relevant nu:
- Sommerskoleholdsansvarlig: Mika
Kontaktpersoner til scenarier/medlemsprojekter/udvalg:
- Paramount: Ann
- Aarhus ved Midnat: Emilie
- Magisk Skole Aarhus: Mika
- Magisk Sommerskole: Ann
- HMS Vegas: Ann
- Børneudvalg: (Emilie)
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-

Biblioteksudvalget: Tobias

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Status på medlemskontingenter: Når vi får udbetalt kontingent fra ForeningLet, er
vi 1 medlem fra vores økonomiske mål.
Status på GF: Vi brugte 498,25 ud af 500 kr.
Status på NIP: Vi har brugt 419,75 af 5.000 kr., så vi har 4.580,25 kr. tilbage.
Status på Udvikling: Vi har brugt 0 kr. af 1.500 kr.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
10 nye medlemmer siden sidst, dvs. vi er nu 74 medlemmer. Yay!
Punkt 2.3: Magisk Femkamp
Har nu lagt 500 kr. ud for arbejdsweekenden i februar som nævnt på sidste
møde.
Punkt 2.4: I Kortenes Vold regnskab
IKV er afsluttet og har aflagt regnskab.
Forventet udgift for foreningen: 400 kr. (378,00)
IKV overskud: 435,12
Aktuelt resultat for foreningen: +57,12 kr.
Punkt 2.5: Kompetence
Ann informerer om 2 tidspunker, hvor hun har foretaget indkøb til foreningen siden sidste
møde.
Har købt et brætspil (99 kr.), brugt af de 1000 kr. vi har til faste anskaffelser.
Har givet snacks til efter-IKV hygge (8 medlemmer til stede, + IKV havde overskud)
(41,95 kr.).
Derudover orienterer Ann om, at vi har fået sponsoreret 3 brætspil af GunZone, wooh!
Ingen stiller mistillid til kassereren på baggrund af dette.

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (som ikke er aktiviteter) (v. Noah)
Intet, der skal behandles af bestyrelsen.
Noah orienterer om, at et medlem gerne vil låne teltet til Krigslive, og det har de fået lov til af
den grejansvarlige.
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
De er ved at hive fat i flere GM’er, så de kan komme videre. Har planer om at
køre et test-run inden genopstart af kampagnen. De er lige så stille mere i gang,
hvilket er super fedt! <3
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Punkt 4.2: Paramount (v. Ann)
Stiller forslag om at slette punktet, da det er på evig pause, indtil vi hører noget
andet.
Punkt 4.3: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Noah (hovedarrangører) fortæller om projektet. Vi har 33 børn, der kommer fast.
Derudover har vi haft samarbejde med Galten Fritidsklub om, at de kommer på
besøg og spiller hos os på en særaftale. Der er flere fritidsklubber, som gerne vil
have samme slags aftale, som vi er i dialog med. Det er fedt at se, hvor meget
ungerne holder af det.
Økonomien ser god ud - vi har jo ikke fået varevogn/minibus endnu, men har
budgetteret med de løbende udgifter til den, hvilket giver luft i budgettet.
Lidt hårdt med opsætning og nedpilning, da vi ikke er så mange og er meget
afhængige af Emma og hendes bil. Vi savner også flere frivillige, da en del (som
forventet) er faldet fra.
Punkt 4.4: Biblioteksudvalget (v. Ann)
Har ingen medlemmer pt, og vi skal have rekrutteret nogle. Det kan være en idé lige at
snakke med Sølve (tidligere medlem af udvalget) om det igen. Tobias, der er den nye
kontaktperson på udvalget, overtager arbejdet.
Punkt 4.5: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Intet nyt (venter stadig på Bifrost).
Punkt 4.6: Filmaften i Rollespils-Aarhus (v. Mika)
Omnavngives til “Legendarisk Filmaften i Aarhus”.
Grotten, Einherjerne, Koyo, os, We Want You er stadig ved at finde dato.
Punkt 4.7: Åben Torsdag (og Magic) (v. Noah)
Det går OK. Vi er begyndt at opleve mandefald, måske det skyldes lokaleskift fra
midtbyen og ud på Tværmarksvej. Magic arbejder på nogle initiativer, der skal få
projektet ud til flere interesserede.
Noah kommer med en opfordring/ønske til bestyrelsen om at bestyrelsen støtter mere
om projektet ved også at deltage - det kunne hjælpe at se os derude.
Punkt 4.8: HMS Vega (v. Ann)
Hjemmesiden er oppe, der er facebookbegivenheder for alle spilgange, lokaler er
booket, tilmeldingen er oppe, det er live!
Punkt 4.9: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Intet nyt.
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Punkt 4.10: Magisk Femkamps Dyst aka Magisk Sommerskole aka Magisk XKamp (v.
Ann)
Der er ikke mange tilmeldte deltagere, og det er ved at blive et problem.
Arrangørgruppen arbejder på at få det til at ske og evaluere på deltagerantal, og om det
er realistisk at afholde projektet, efter Fastaval.
Punkt 4.11: Orkerne Kommer Sommerskolen (v. Ann)
Det har sit eget punkt. Mika overtager som ansvarlig projektet.
Punkt 4.12: Nye initiativer?
Punkt 4.12.1: Nørder imod EU-militær (v. Noah)
“I samarbejde med Anders Berner, er jeg i gang med at søge 200.000 hos en
EU-pulje til et politisk projekt. Idéen er at lave happenings i samarbejde med røde
rollespillere, og mine venner fra RGU rundt om i landet, hvor vi stille
spørgsmålstegn til de store kræfter, der lige nu udnytter ukraine situationen til at
forsøge at lave et EU-militær, selvom det ikke har nogen effekt på Ukraine
situationen. Fordi det er rollespillere der står for det, skal det selvfølgelig gøres
på bedste rollespilsmanér, med kostumer og satirisk rollespil på gaderne i blå
plastikmilitær uniformer.”
Noah fortæller om projektet. Det er dette projekt, vi har fået 250.000 kr. fra EU til
at finansiere. Han vil gerne køre det økonomisk gennem Elysion (dvs. konto og
evt. regnskab, hvis det bliver relevant), og anser det selvfølgelig som et
Elysionmedlems projekt.
Bestyrelsen synes generelt, at det er fedt, og ser ikke et problem med det. Ann
og Noah finder ud af det praktiske med økonomien.
Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke handler om, at Elysion har denne
politiske holdning, men at foreningen støtter et medlems rollespilsrelevante
projekt, hvilket er det, vi er til for.
Ingen kontaktperson nødvendig, da kassereren bliver den, der arbejder tættest
med projektet.
Punkt 4.12.2: Karls Konfirmation. (v. Noah)
Søger 700 kroner til at dække, hvis alle deltagere er medlemmer. Eventuelt
overskud tilbagebetales. Beløbet går til at dække den rabat, medlemmer får på
billetten, og er derfor maks 700 kr., hvis alle deltagende er medlemmer, men kan
være mindre.
Bestyrelsen godkender enstemmigt beløbet til projektet.
NIP-puljen er nu på 3.880,25 kr.

Punkt 4.13.3: Hunger og Ligdans (v. Ann og Finian)
2 medlemmer vil gerne holde et rollespil i samarbejde med foreningen. Det er et
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18+ vampire rollespil, der foregår d. 21.-22. oktober i Aarhus midtby. 35-80
spillere, med billetpris på 500-550 kroner - lodtræk ved mere end 80 deltagere.
Elysionmedlemmer får 50 kroner rabat. Søger 2.000 kr. i støttetil den perfekte
lokation, som er Frontløbernes blackbox (Det 3. Rum).
Det bemærkes, at der søges et flad beløb, hvorfor arrangementet pr. Vores
retningslinjer skal have et umiddelbart “ubegrænset” deltagerantal. Bestyrelsen
vurdere, at det er der tale om, da der er plads til 80 deltagere, og der derfor ikke
er urealistet, at alle Elysionmedlemmer, som har lyst og må deltage, kan deltage.
Derudover bemærkes det, at projektet har skrevet, at de forbeholder sig ret til at
udelukke enhver deltager, hvilket inkluderer Elysionmedlemmer, hvis de finder
dem utryghedsskabende. I Elysion har vi retningslinjer, der beskytter
medlemmers deltagelse til foreningens arrangementer, hvorfor det umiddelbart
kunne komme i konflikt med dette ønske. Bestyrelsen vil derfor kun godkende de
2.000 kr. på betingelse af, at udelukkelse af medlemmer foregår efter Elysions
procedure, dvs. arrangørerne pænt kan bede medlemmet om ikke at deltage,
men kan ikke kræve det. Opstår der på baggrund af dette konflikt, kan de klage
over det, som de mener gør medlemmet utryghedsskabende til bestyrelsen, som
vil behandle det som en personsag om eksklusion af et medlem til et bestemt
arrangement.
Derudover skal Elysion selvfølgelig have et evt. overskud, og får projektet
fondstøtte, der dækker de 2.000 kr. andetstedsfra, skal de 2.000 kr. tilbage til
Elysion.
Med disse betingelser godkender bestyrelsen beløbet (Ann er inhabil, 4/4). Ann &
Finian må give besked tilbage, om de godkender betingelserne.
Derudover vil projektet også gerne have en bankkonto, MobilePay og kort, som
de selv finansiere. Det godkender bestyrelsen enstemmigt (Ann er inhabil, 4/4).
Tobias vælges som kontaktperson.
Punkt 4.13.4: Blod og Begær (v. Emilie)
Emilie vil i slutningen af året holde et vampire oneshot scenarie, som samarbejde
mellem SMil og Elysion. 18+ scenarie. Forventer ikke at skulle have penge af
Elysion. Dette er blot information, og vi får mere at vide senere, men skal have
valgt en kontaktperson.
Ann er kontaktperson.
Punkt 4.14.5: Mælketænder (v. Finian)
Det sker i juni. Mælketænder vil gerne printe ca. 100 sider og spørger, om det er
OK? Bestyrelsen godkender det, da vi pt. har meget blæk, med den bemærkning,
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at vi skal have set på et evt. maksprint for medlemmer, så vi ikke pludselig står i
en situation, hvor vi har en stor udgift på blæk og papir, som vi ikke regnede med.
Punkt 5: Lokaler (v. Noah)
Lokalesnakken d. 31. marts blev udskudt pga. for få deltagere - Noah siger når ny dato
kommer.
Vaskemaskinen er ankommet og venter på at blive installeret af kommunen.
Vi har fået nøglekontrakter:
https://docs.google.com/document/d/1-35mM_0PnZMbVQ77YYOm4zqvor-mePJW29SI
UGvL4UM/edit
Som udfyldes af alle, der får nøgler. Pt. er dette bestyrelsen og kerneaktive til vores
ugentlige aktiviteter. Vi har desuden bestilt flere nøgler, så vi kommer op på at have 15
nøgler i alt.
Punkt 7: Opsamling på Generalforsamling (v. Ann)
Punkt 7.1: Om Bifrosttilskuddet på juniorkontingent
Det var på tale, at bifrosttilskuddet kun skulle tilføjes 1 gang om året, men vi har fundet
ud af, at det ikke administrativt kan lade sig gøre i ForeningLet. Derfor beslutter
bestyrelsen, at de eventuelle 5 kr. må være gebyret for at dele sit medlemsår op i 2, og
det bliver altså tillagt både januar-juni medlemskabet og juli-december medlemsskabet.
Punkt 7.2: Godkendelse af de nye vedtægter:
https://docs.google.com/document/d/1T0yGQadg3Mk-ao7PnVOp-Vx3VYJtOGaeIODxW
4JN9TI/edit
Vedtægterne færdigskrives og godkendes.
Punkt 7.3: Hvad gør vi ved med alkohol?
Vi tager det til efterretning og gør noget ved det næste gang.
Punkt 8: Behandling af Sommerskoleansøgninger (v. Ann)
Vi har modtaget 6 ansøgninger, hvoraf en skrev, at de kun ville ansøge, hvis der kun var 4 eller
færre. Da der er flere ansøgere end 4, frafalder den ansøgning, og der er nu 5 ansøgninger til
pladserne.
Kassereren stiller til forslag, at alle 5 ansøgninger godkendes, hvilket pålægger foreningen ca.
150 kr. ekstra. Dette vurderer bestyrelsen, at vi godt kan gøre i år for at fejre vores højere
medlemsantal, og at hele 3 af ansøgerne aldrig har været på Sommerskole før, hvilket vi ikke
har oplevet før!
Ann håndterer det økonomiske med ansøgningerne, samt hører, om andre fra foreningen (inkl.
den 6., der frafald) vil med på foreningsbilletter, dog med egenbetaling (hvilket stadig giver
rabat), ligesom vi har gjort tidligere år.
Punkt x: Arbejdsfordeling
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Noah: Kigge forretningsorden, arrangere næste møde, overlevere Facebook til Finian,
overlevere hjemmeside til Mika, kontakte regionens Bifrost foreninger
Mika: Starte Orkerne Kommer hype(!), Lære hjemmeside. Koordinere Lager ansvar med
Tobias.
Punkt y: Eventuelt.
Y.1 Emilie: Messengerchatten
Det forespørges, om vi kan undlade at sende beskeder i chatten mellem kl 22 og 08.
Flere i bestyrelsen giver udtryk for, at det bliver svært for dem at lave foreningsarbejde,
da deres døgnrytme er skæv, og meget af det frivillige arbejde er lystdrevet og spontant.
Det understreges dog, at ingen forventer, at der bliver svaret på beskeder på de skæve
tidspunkter. Vi finder et kompromis, hvor chatten kan slukkes for i de tidsrum, da det
handler om notifikationerne.
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