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Dagsorden
Til stede:
Dagsorden
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Punkt 0.5: Evt. 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. Tobias)
Punkt 1.5: UKH (v. Noah)
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 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Punkt 4.2: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.3: Biblioteksudvalget (v. Tobias)
Punkt 4.4: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Punkt 4.5: Filmaften i Rollespils-Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.6: Åben Torsdag (v. Noah)
Punkt 4.7: HSM Vega (v. Ann)
Punkt 4.8: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Punkt 4.9: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)
Punkt 4.x: Nye initiativer?
Punkt 5: Lokaler (v. Noah)
Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Noah Adkins, Tobias Nielsen, Mika Larsen, Ann Christensen, Emilie Ehlers
(suppleant). Benjamin tiltræder mødet senere, men er ikke til stede fra start. Emilie (suppleant)
indsupplerer dermed og får 1 stemme i tiden frem til, at Benjamin møder (dette skrives ved
punktet). Skift sker ved punkt 4.
Referat
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Ann er referent.
Noah er udpeget som dirigent af mødeansvarlig (Noah).
Punkt 0.5: Evt. fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Vi har fastsat næste bestyrelsesmøde, til d. 15. juni. Ved dette møde planlægger vi i august.
Vi laver en doodle med forslag til halvårsevaluering.
Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Folkestedet (v. Emilie)
Emilie vil gerne have skiftet det navn, som foreningens adgangskort står i. Vi skifter det
til Anns navn.
Derudover diskuteres, at foreningen nok bør have et pengeskab til foreningen, således
vi kan have værdigenstande aflåst i lokalerne.
Punkt 1.2: We Want You! (v. Emilie)
Det er fedt. Der er nu gratis mad til hver meetup. Derudover holdes også små oplæg
engang i mellem.
Shelterturen har nu fået dato - vi reklamerer på vores side.
Punkt 1.3: ÅUF (v. Mika)
Der var styrelsesmøde i sidste uge.
Særligt Dyrt Materiale Puljen blev uddelt - alle penge blev givet ud.
Der kommer en ny genåbningspulje fra kommunen - Ann ved mere.
Fjordsgadeskolen skal have renoveret udearealer.
Børnerettighedsdagen løber snart af staben - måske giver det mening for MSÅ at være
med? MSÅ undersøger det nærmere.
Mika skal være med til at udvikle Frivillig Akademi i år.
Byrådsstudieturen - ligger måske d. 31. maj - vi skal da mega meget have dem med til
Magisk Skole! <3.
Ny Børne/Ungerådsekretær.
Punkt 1.4: Bifrost (v. Tobias)
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Der har været HOB-møde. Dog deltog ingen fra vores bestyrelse til dette møde.
Der var mange, mange ansøgere om Bifrostpuljen denne gang. HMS Vegas fik
desværre ikke de penge, vi havde søgt :(.
René er blevet genvalgt i Friluftsrådet, og Johannes Madsen er blevet valgt som
suppleant, så vi er stærkere repræsenteret.
Noah fortæller om Blå Soldater: Bifrost har godkendt at lægge ud for de 250.000 kr., som
vi får fra Europapuljen ved endt projekt.
Lokalforeningsbesøgsarbejdsgruppen har mødtes og er konkret begyndt at planlægge
besøg til lokalforeningerne.
Punkt 1.5: UKH (v. Noah)
Intet nyt.
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Intet nyt.
Der skal være valg i juli (ny medlemsperiode starter d. 1. august). Børneudvalget skal
huske at slå op om ansøgningsprocessen.
Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v. Noah)
Intet nyt.
Punkt 1.8: Fondsøgning (v. Noah)
Vi fik ikke godkendt ansøgningen om basale indretnings/renovering af lokaler til DUFs
Lokalfordelingspulje.
Har aftalt med Tanja at søge Nordea-fonden til de ting, som vi ikke fik i Bifrostpuljen.
Gør opmærksom på Aarhus Kommunes Corona Genstartpulje:
https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/corona-genstartspulje/
- Måske til noget genstart af voksenrollespil i Elysion.
Punkt 1.9: Andet nyt?
Nej.
Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
NIP er på 1.880,25 kr.
Udviklingspuljen er efter udbetaling af sommerskolebilletter på -1.375 kr., men vi venter
på lederuddannelsesstøtte, når vi får dem, er den på: 1.500-625=975 kr.
Punkt 2.2: Nye medlemmer
4 nye medlemmer siden sidst, yay. (78 medlemmer).
Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Noah)
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Punkt 3.1: Skal vi organisere en gruppe til Aarhus Pride? (v. Emilie)
Rollespillere er om ikke andet en gruppe, der statistisk indeholder en del mennesker,
som falder indenfor Pride-paraplyen. Det kunne være både fedt og hyggeligt at have en
gruppe at gå med.
Emilie vil gerne organisere det.
Bestyrelsen er også generelt enig om, at foreningen gerne vil give lidt penge til nogle
bannere eller andet, der kunne give mening. Dette må Emilie gerne høre kassereren om
ved lejlighed.
Benjamin ankommer ved dette punkt. Fra og med punkt 4 går Emilie tilbage til at være
suppleant, og Benjamin får 1 stemme som det bestyrelsesmedlem han er.
Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
Intet nyt.
Punkt 4.2: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Det går godt. Der er stadig vores ca. 30 faste spillere hver spilgang og ca. 20
faste til Kreatirsdag. Der er 2 spilgange og 2 kreatirsdage tilbage i denne
omgang.
Vi mangler frivillige, særligt til opsætning, da Ann holder pause resten af
semestret, og Emma er stoppet. Vi er også blevet lidt færre faste hjælpere (11 vs.
16 sidste år).
Punkt 4.3: Biblioteksudvalget (v. Tobias)
Intet nyt endnu.
Punkt 4.4: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Intet nyt.
Punkt 4.5: Legendarisk Filmaften i Aarhus (v. Mika)
Det står stille - vi venter på ny dato pga. problem med lokaler sidst.
Punkt 4.6: Åben Torsdag (v. Noah)
Det kører som det skal. Der er stadig relativt få - ca. 7 stykker. Magic er måske
ret ramt af, at det ikke er i midtbyen længere.
Punkt 4.7: HMS Vega (v. Ann)
De to første spilgange er blevet slået sammen til én spilgang d. 27. August.
Fik ikke Bifrost-puljen, men søger nye puljer med Noahs hjælp.
Har haft lidt problemer med at få gjort opmærksom på projektet, så måske det er
på tide at reklamere i facebookgruppen igen.
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Punk 4.8: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Intet nyt.
Punkt 4.9: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)
Projektet er blevet konverteret til en længere spilgang i september i stedet for
sommerscenarie i juli. Rosenholm Slot er booket d. 18. september. Astrid har
kontaktet de spillere, der allerede var tilmeldt og havde betalt, og vi afventer
mere information. Vi ved endnu ikke, om vi kan få depositum fra den anden
lokation tilbage.
Punkt 4.10: Blå Soldater (v. Noah)
Noah fortæller lidt mere om projektet.
Første arrangement løb af stablen i sidste weekend - en tur i “blå soldat” uniform
i København, hvor der blev gået rundt, filmet, taget billeder, planlagt og spist god
mad.
I morgen er der endnu et event - et pop up event her i Aarhus, hvor der skal
gøres mere nysgerrig på forsvarsforbeholdet-afstemningen.
I fremtiden ffår de “blå soldater” også bannere og flyers med, men disse er stadig
i produktion. Den større plan for projektet er, at der i alt skal være 5 pop up
events, der skal laves et par videoer og en masse information på SoMe.
Punkt 4.11: Karls Konfirmation (v. Noah)
Intet nyt endnu.
Punkt 4.12: Nye initiativer?
Punkt 4.12.1: Nat i Naturen løb (v. Ann)
Ann vil gerne holde gyserløb igen, den samme slags som sidste år. Originalt var
planen at gøre det på den store Nat i Naturen Aften (27. august), men det falder
sammen med HMS Vegas, så Ann er i tænkeboksen efter alternative datoer. Det
vil være fedt at kunne køre det på flere aftenener.
Punkt 5: Lokaler (v. Noah)
Der skal rydes op i lokalerne. Noah snakker med lageransvarlige og lægger en plan for,
hvordan og hvorledes. Der bliver også planlagt et nyt lokalesnaksmøde på et tidspunkt.
Bestyrelsen drøfter i forlængelse af dette, om lokalerne er forsikrede mod tyveri, og
beslutter, at lager & lokaleansvarlige også må drøfte dette på deres møde og evt.
komme med et oplæg til, hvordan foreningen kan passe på sine ting.
Punkt 6: Arbejdsfordeling
Lager & lokaler: Snakke sammen om oprydning og planer for lokaler. Derudover også et
oplæg til, hvordan vi kan beskytte vores ting, hvis det skulle blive nødvendigt.
Tobias: Hive fat i Biblioteksudvalget.
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Noah: Snakke med Tanja om Nordeafonden.
Mika: Kigge på lommer til vores brætspil.
Emilie: Koordinere Pridegruppe.
Punkt 7: Eventuelt.
- Ann: Er på pause indtil 1. juni (efter afleveret bachelor), så vi kan kun regne med, at hun
refunderer udgifter, men intet andet.
- Noah: Vil gerne lave en Elysion-hytte til Forum.
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