Periode: 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021
Kontonr. Betegnelse
1000 *************************
1001 Elysion Foreningen
1002 *************************
1010 Elysion indtægter
1020 Medlemskontingenter
1030 Tilskud & fonde
1040 Donationer & sponsorater
1050 Deltagerbetaling Nye Initiativer
1060 Salg til arrangementer
1089 Øvrige indtægter
1090 Indtægter i alt
1095
1100 Elysion udgifter
1110 Kontingenter til organisationer
1120 Bank
1125 MobilePay
1130 Hjemmeside
1140 Generalforsamling
1150 Faste anskaffelser
1160 Torsdagsaktiviteter
1180 Øvrige udgifter
1190 Udgifter i alt
1195
1200 Elysion Puljer Udgifter
1210 Nye initiativer puljen
1220 Uddannelsespuljen
1230 Bibliotekspuljen
1289 Dækning af uforudsete udgifter
1290 Udgifter i alt
1295
1300 Tværmarksvejs Udgifter
1310 Køkkenkassen
1320 Istandsættelse
1390 Udgifter i alt
1395
1400 Torsdagsaktiviteter
1410 Salg af sodavand mv.
1420 Indkøb af snacks
1430 Andet indkøb
1490 Resultat for Torsdagsaktiviteter

1997
1998
2000
2001
2002
2010

Resultat Foreningen
*************************
Aarhus ved Midnat
*************************
Aarhus ved Midnat indtægter

Regnskab 2021

Budget 2021

9.680,00
1.500,00
200
0
17.671,50
534,5
29.586,00

4.200,00
0
0
0
0
0
4.200,00

-825
-447
-816,5
-500,63
0
-428
-1.319,05
0
-4.336,18

-825
-492
-608,25
-274,63
-200
0
0
-500
-2899,88

-13.684,00
-2.568,90

-3.000,00
-850

-790
-17.042,90

-1.000,00
-4.850,00

Foreslået budget 2022

14.490
8.000

22.490

-825
-500
-588
-501
-500
-1000
-1.000
-4.914

-5.000
-8.500
-1.500
-1.000
-16.000

-1.200
-5.000
-6.200

5.400
-5.000
-2.500
-2.100

8.207

-3.549,88

-6.724

2020
2030
2040
2090
2095
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2190
2195
2197
2198
3000
3001
3002
3010
3020
3030
3040
3090
3095
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3190
3195
3197
3198
4000
4001
4002
4010
4020
4030
4040
4090
4095
4100
4110
4120
4130
4140
4150

Deltagerbetaling
Tilskud
Gaver
Indtægter i alt

0
0
0
0

0
0
0
0

Aarhus ved Midnat udgifter
Lokaleleje
Forplejning
Props mv.
MobilePay gebyrer mv.
Øvrige udgifter
Udgifter i alt

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Resultat Aarhus ved Midnat

0

0

*************************
Paramount
*************************
Paramount indtægter
Deltagerbetaling
Tilskud
Gaver
Indtægter i alt

0
0
0
0

0
0
0
0

Paramount udgifter
Hjemmeside
Lokaleleje
Forplejning
Props mv.
MobilePay gebyrer mv.
Øvrige udgifter
Udgifter i alt

0
0
0
-3.589,81
0
0
-3.589,81

0
0
0
0
0
0
0

Resultat Paramount

-3.589,81

0

10.638,70
165.091,99
226,25
175.956,94

0
0
0
0

-3.929,00
-2.690,15
-400
-5.584,10
-6.010,63

0
0
0
0
0

*************************
Den Magiske Skole Aarhus
*************************
Den Magiske Skole Aarhus Indtægter
Deltagerbetaling
Tilskud & fonde
Gaver
Indtægter i alt
Den Magiske Skole Udgifter
Administration
Arrangørture
Godtgørelse
Forplejning
Transport

4160
4170
4180
4189
4190
4195
4197
4198
9999
10000
10001
10002
10010
10100
10110
10120
10130
10140
10200
10300
10990
11000
11010
11100
11150
11200
11250
11300
11990
12000
13000

PR materiale
Props, kostumer mv.
Lånegrej
Øvrige udgifter
Udgifter i alt
Resultat Den Magiske Skole Aarhus
Samlet Elysion Resultat
*************************
Balance
*************************
Aktiver
Kasse
Bankkonto Primær
Bankkonto AvM
Bankkonto - Paramount
Bankkonto MSÅ
Tilgodehavender
Periodiserede indtægter
Aktiver i alt
Passiver
Egenkapital
Årets resultat
Diverse kreditorer
Udlæg medlemmer
MutantLivepuljen (hensat)
Passiver i alt
Balance

-4.900,71
-102.529,31
-32.849,89
-9.201,20
-168.094,99

0
0
0
0
0

7.861,95

0

12.479,06

-3.549,88

70
25.232,16
3.414,27
1.750,19
7.860,45
1.500,00
105
39.932,07

-23.842,01
-12.479,06
0
0
-3.611,00
-39.932,07
0

0

-6.724

Bilag: Forslag til vedtægtsændringer
Frist for indsendelser af vedtægtsændringsforslag: 19. februar 2022
Skriv dit forslag til kontakt@elysionrollespil.dk

Forslag til vedtægtsændringer
Vedtægtsændring 1 (vedr. §4, §5, §6 & §8) - Samlet forslag
Stiller: Tobias Nielsen
Ændringer markeret med fed.
Ændringsforslag (samlet pakke) 1:
§ 4, stk. 4 før
“En ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
● Valg af dirigent og referent
● Året Der Gik v. formand og bestyrelse
● Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år
● Fastsættelse af kontingent
● Valg til bestyrelse
● Valg af kritiske revisorer
● Valg af suppleanter
● Behandling af indkomne forslag
● Eventuelt”
Efter:
“En ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
● Valg af dirigent og referent
● Året Der Gik v. forperson og bestyrelse
● Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år
● Fastsættelse af kontingent
● Valg til bestyrelse
● Valg af kritiske revisorer
● Valg af suppleanter
● Behandling af indkomne forslag
● Eventuelt”
Ændringsforslag (samlet pakke) 2:
§5, stk. 1 før:
“Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det
overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned
efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab, eller så snart det er muligt at
finde lokaler. Når der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal der samtidig sendes
dagsorden ud.”
Efter:
“Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
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nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det
overfor forpersonen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en
måned
efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab, eller så snart det er muligt at
finde lokaler. Når der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal der samtidig sendes
dagsorden ud.”
Ændringsforslag (samlet pakke) 3:
§6, stk. 1 før:
“Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra foreningen. Posterne er som følger: Formand,
næstformand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1-3 suppleanter.”
Efter:
“Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra foreningen. Posterne er som følger: Forperson,
næstforperson, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1-3 suppleanter.”
Ændringsforslag (samlet pakke) 4:
§8, stk. 1 før:
“Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren og/eller formanden.”
Efter:
“Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af kassereren og/eller forpersonen.”
Samlet Motivation:
Gøre titlerne som formand og næstformand kønsneutrale, således at forpersonskabet selv
kan vælge, hvorvidt de ønsker at blive tiltalt som forperson, formand el. forkvinde.
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 2 (§3) - Formaliaændring
Stiller: Ann Christensen
Ændringsforslag:
§3 før:
Rækkefølgen er: stk. 1 (Opnåelse af medlemskab), stk. 2 (Varighed af medlemskab), stk. 3
(Karantæne), stk. 4 (Eksklusion), stk. 5 (Fastsættelse af kontingent + Bifrost-kontingent)
Efter:
Rækkefølgen er: stk. 1 (Opnåelse af medlemskab), stk. 2 (Varighed af medlemskab), stk. 3
(Fastsættelse af kontingent + Bifrost-kontingent), stk. 4 (Karantæne), stk. 5 (Eksklusion).
Motivation:
Det er mere logisk, at vedtægter vedr. kontingent står sammen, og vedtægter vedr.
suspendering af medlemskab(srettigheder) står sammen.
______________________________________________________________________
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Vedtægtsændring 3 (§3, stk. 2 & 5) - Tilføjelse (+ rettelse)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag 1: Tilføjelse til §3, stk. 2
§3, stk. 2 før:
Stk. 2. Et medlemskab varer fra d. 1. januar til d. 31. december det pågældende år, som
kontingentet er indbetalt.
a) Kontingentet nedsættes med 50% fra d. 1. juli.
b) Ønsker et medlem at melde sig ud indenfor det pågældende år, sker det ved skriftlig
henvendelse til formand eller kassér. Kontingent tilbagebetales ikke.
Efter: Nedenstående tilføjes.
c) Medlemskab for medlemmer, der 15 år eller yngre kan vare fra d. 1. januar til d. 1. juli og
fra d. 1. juli til d. 1. januar. Sådan en medlemskab reduceres med 50%.
Ændringsforslag 2: Tilføjelse i §3, stk. 5.
§3, stk. 5 før
a) Hvis Landsforeningen Bifrost har en bestemmelse i sine vedtægter, som bestemmer,
at foreningen skal betale et beløb i kontingent pr. medlem, tilføjes dette beløb til
kontingent. Beløbet bestemt af Bifrost reduceres ikke efter reglen i stk. 2, a).
Efter
a) Hvis Landsforeningen Bifrost har en bestemmelse i sine vedtægter, som bestemmer,
at foreningen skal betale et beløb i kontingent pr. medlem, tilføjes dette beløb til
kontingent. Beløbet bestemt af Bifrost reduceres ikke efter reglen i stk. 2, a) og c).
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 4 (§3, stk. 4)
Stiller: Ann Christensen & Emilie Ehlers
Ændringsforslag:
§3, stk. 4 før:
Bestyrelsen samlet kan fremsætte forslag om et andet medlems eksklusion fra foreningen
og dens aktiviteter ved en generalforsamling. Denne eksklusion er permanent.
a) Et medlem kan fremsætte forslag om ophævelse af eksklusionen af et tidligere
medlem efter § 3, stk. 4 til en generalforsamling.
Efter:
§3, Stk. 4. Bestyrelsen kan ved enighed ekskludere et medlem fra foreningen og dens
aktiviteter permanent, hvis medlemmet har været i karantæne efter §3, stk. 3 og situationen,
der forårsagede karantænen ikke har ændret sig til det bedre og/eller bestyrelsen har grund
til at tro, at medlemmet har foretaget ny skadelig adfærd.
a) Det pågældende medlem kan anke beslutningen til næstkommende
generalforsamling.
b) Et medlem kan senere fremsætte forslag om ophævelse af eksklusionen af et
tidligere medlem efter § 3, stk. 4 til en generalforsamling.
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c) Behandling af persondetaljer i en eksklusionssag pr. §3, stk. 4, a) og b) kan kun ske
med samtykke fra involverede personer.
Motivation:
At ekskludere et medlem skal ikke være noget, foreningen gør uden at overveje det grundigt.
Vi synes dog godt, at bestyrelsen skal have beføjelse til at ekskludere et medlem (dog med
mulighed for, at det kan ankes). De er valgt med tillid til at kunne varetage foreningen og har
det daglige ansvar for at foreningen ikke gør skade på dens medlemmer, og derfor bør de
også have mulighed for at ekskludere medlemmer. Vi synes også, at det er
uhensigtsmæssigt at trække personsager i så meget langdrag, at det i værste tilfælde skal
op på en generalforsamling for at få det afsluttet (ved eksklusion). Vi synes også, at tanken
om, at hele foreningen skal involveres i detaljer i personsager for at kunne tage en
informeret beslutning om eksklusion, er meget ubehagelig og sikkert vil være det for alle
involverede. Derudover kunne det blive tricky at ekskludere et medlem, der ikke vil have sine
personoplysninger delt på GF. Det kan også give både bestyrelsen, det pågældende
medlem og eventuelle andre medlemmer, der er involveret i sagen, mere ro i maven, at
bestyrelsen ikke hver 3. måned skal genoverveje sagen, i den situation, hvor det er klart, at
medlemmet ikke forbedrer sig, og at eksklusion er på tale. Bestyrelsen skal selvfølgelig
stadig tage fornuftige og begrundede beslutninger, og det vil denne vedtægtsændring ikke
ændre på - den giver dem blot flere værktøjer til at passe på foreningen.
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 5 (§4, stk. 5)
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
§4, stk. 5 før:
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Efter:
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 6 (vedr. §5, stk. 1)
Stiller: Ann Christensen & Emilie Ehlers
Ændringsforslag 1:
§5, stk. 1 før:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det
overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned
efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab, eller så snart det er muligt at
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finde lokaler. Når der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal der samtidig sendes
dagsorden ud.
Efter: (ændring markeret med fed).
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning om det
overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned
efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab, eller så snart det er muligt at
finde lokaler, dog tidligst 2 døgn efter indkaldelsen. Når der indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, skal der samtidig sendes dagsorden ud.
Motivation:
Mika har snakket om det her i 2 år, så nu stiller vi forslaget, så det kan blive diskuteret.
Vi mener, at der skal være et tidsvarsel på den ekstraordinære GF, således at de
medlemmer, der ikke har været involveret i at fremsætte ønske om EGF, har rimelig
mulighed for at nå med til EGF. Dvs. for at undgå, at man indkalder til EGF samme dag, som
indkaldelsen sendes ud. Tidsvarslet skal være resultatet af en overvejelse mellem, hvor
meget det haster at få behandlet forslaget (typisk indkalder man jo til EGF, fordi man har
noget, der ikke kan vente til næste GF, og somme tider kan det være meget presserende),
samt hvad rimelig tidsvarsel er. Forslaget er på 2 dage, da man med rimelighed nok godt
kan nå at ændre planer til 2 dage senere. (Alternativt kan det være 3, 4, 5, 6 eller 7 dage. Vi
mener ikke, at minimumsfristen skal være længere end 7 dage, da vi til ordinær GF sender
sidste dagsorden ud 7 dage før).
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 7 (Vedr. §4 & §6) - Samlet forslag
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag 1:
§ 4, stk. 4 før:
En ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
● Valg af dirigent og referent
● Året Der Gik v. formand og bestyrelse
● Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år
● Fastsættelse af kontingent
● Valg til bestyrelse
● Valg af kritiske revisorer
● Valg af suppleanter
● Behandling af indkomne forslag
● Eventuelt
Efter: (Ændring markeret med fed)
En ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
● Valg af dirigent og referent
● Året Der Gik v. formand og bestyrelse
● Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget for næste år
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●
●
●
●
●
●
●

Fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelse
Valg af kritiske revisorer
Valg af suppleanter
Valg af lokaleansvarlig og lageransvarlig
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Ændringsforslag 2:
§ 6, stk. 4 tilføjelse
Til generalforsamlingen vælges en lokaleansvarlig og en lageransvarlige.
a) Der kan vælges en lokaleansvarlig.
b) Der kan vælges 1 lageransvarlig, eller 2, hvis de stiller op som samlet enhed.
c) Bestyrelsen definerer disse to rollers konkrete forpligtelser og kompetencer.
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 8 (§6, stk. 1)
Stiller: Tobias Nielsen
Ændringsforslag:
§6, stk. 1 før:
“Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra foreningen. Posterne er som følger: Formand,
næstformand, kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1-3 suppleanter.”
Efter:
“Bestyrelsen vælges direkte på generalforsamlingen, og består af 5 medlemmer fra
foreningen. Posterne er som følger: Formand, næstformand, kasserer og 2 menige
bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 1-3 suppleanter, der træder til som menige
bestyrelsesmedlemmer i tilfælde af frafald.”
Motivation:
At få det til at fremstå mere klart, hvordan bestyrelsen vælges, samt hvad suppleanternes
rolle ift. bestyrelsen er. Ren formalia, der ikke burde påvirke hvordan bestyrelsen vælges.
(Bemærk - denne peger lidt samme retning som det næste).
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 9 (§6) - Tilføjelse
Stiller: Noah Adkins
Ændringsforslag:
§ 6, stk. 4 - Tilføjelse
Kun medlemmer af foreningen kan stille op som medlemmer af bestyrelsen.
(Bemærk - denne peger lidt samme retning som ovenstående).

Bilagsside 6/9

Bilag: Forslag til vedtægtsændringer
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 10 (§6, Nyt stk) - diskussionspakke
Stiller: Tobias Nielsen
Ændringsforslag 1:
Ny §6, stk. 2 tilføjes:
“Er der mere end én suppleant, afgør bestyrelsen og suppleanterne internt hvilken
suppleant, der tiltræder i tilfælde af frafald.”
Ændringsforslag 2:
Ny §6, stk. 2 tilføjes:
“Er der mere end én suppleant, tiltræder suppleanterne i tilfælde af frafald i rækkefølge efter,
hvem der modtog flest stemmer på generalforsamlingen.”
Motivation:
Jeg ønsker at bestyrelsen tager stilling til, i hvilken rækkefølge suppleanterne skal træde til
som menige bestyrelsesmedlemmer, skulle et af medlemmerne vælge at gå af. Jeg har
fremsat to bud på vedtægtsændringer, der repræsenterer to mulige måder at beslutte
rækkefølgen.
Jeg foreslår, at begge forslag bliver diskuteret samtidig.
Jeg foreslår desuden, at forslagene bliver behandlet inden suppleanterne vælges.
(Note: Lige nu ifølge forretningsordnen er det stemmeantal, der bestemmer
suppleringsrækkefølgen (dvs. forslag 2), men det står ikke i vedtægterne eller behøver at
betyde, at det skal være sådan fremadrettet).
______________________________________________________________________

Vedtægtsændring 11 (vedr. §9, stk. 1) - diskussionspakke
Stiller: Ann Christensen & Emilie Ehlers
Ændringsforslag 1:
§9, Stk. 1 før:
Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Efter: (ændring markeret med fed).
§9, Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Blanke stemmer udgår af optællingen.
Ændringsforslag 2:
§9, Stk. 1 før:
Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling, hvor
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
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Efter: (ændring markeret med fed).
§9, Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Blanke stemmer tæller med i
optællingen.
Motivation:
Vi har haft dette spørgsmål oppe at vende et par gange, eftersom vi til de sidste par
generalforsamlinger har haft praksis, at blanke stemmer i vedtægtsændringsafstemninger
effektivt er det samme som at stemme imod. Vi kunne godt tænke os, at foreningen tager en
beslutning om dette, og at beslutningen fremgår tydeligt i vedtægterne, så der ikke er nogen
tvivl om det. Nogle argumenter for at blanke stemmer = nej-stemmer, kunne være: Det er
godt, at der skal være et overvejende stort flertal i foreningen for en vedtægtsændring, da
det er foreningens grundsten; og det ‘tvinger’ folk til mere aktivt at tage stilling, da
ligegyldighed har konsekvenser. Argumenter for at blanke stemmer udgår, således der skal
være ⅔ ja-stemmer til nej-stemmer og ikke ⅔ ja-stemmer til stemmer til GF i alt, kunne
være: Det er godt at give medlemmer mulighed for at trække sig ud af en afstemning, da
ikke alle har en (kvalificeret) mening om alt; og det er ærgerligt, at ‘lige-gyldighed’ sidestilles
med at støtte status quo, da der kan være mange andre årsager til at ville stemme blankt
(eller undlade at stemme). Disse to forslag udelukker altså hinanden.

Ændringsforslag til forslag 11.1, 1:
Stiller: Freja Lunau
Ændringsforslag: (ændring markeret med fed)
§9, Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Det er kun muligt at stemme for eller
imod til vedtægtsændringsforslag.

Ændringsforslag til forslag 11.2, 1:
Stiller: Freja Lunau
Ændringsforslag: (ændring markeret med fed)
§9, Stk. 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal til en generalforsamling,
hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Før afstemning er det muligt at melde
sig uegnet/ukvalificeret, hvis man som stemmegivende ikke føler at man kan afgive en
kvalificeret stemme. Som uegnet/ukvalificeret vil man ikke stemme til afstemningen
og ens stemme tæller ikke med i antallet af stemmer afgivet til afstemningen.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Forslag til kontingent
Kontingentforslag 1:
Stiller: Bestyrelsen
Forslag:
250 kroner for medlemmer, der er 16 år eller ældre.
Børneudvalget kan fastsætte et separat kontingent tilknyttet deltagelse til bestemte
arrangementer for medlemmer, der er 15 år eller yngre. Dette kontingent skal som minimum
være det samme som det øvrige kontingent. Alt som medlemmet, der betaler for et
juniorkontingent, betaler over det øvrige kontingent er øremærket til aktiviteten.
Motivation:
I Elysion har vi førhen sat vores kontingent lavt, da vi havde relativt få aktiviteter at tilbyde
vores medlemmer. Dette er dog ikke længere tilfældet, og dette bør afspejles af
kontingentet.
Hvis vi forventer omkring 80 medlemmer, vil kontingentstigningen frigive 4000 kroner mere,
som vi kan bruge på vores lokaler, generalforsamlingen og nye aktiviteter.
______________________________________________________________________

Andre forslag
Forslag 1 (Henstilling om økonomi)
Stiller: Den Afgående Bestyrelse
Forslag:
Vi henstiller til, at hvis der frigøres midler fra budgettet gennem fx fondsøgning, at disse
bruges til: Biblioteksudvalget til indkøb af rollespilsbøger, samt til at etablere en måde at lave
Elysion merch på (t-shirts, hættetrøjer mv.).
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