
Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 48, afholdt d. 15-08-2022

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. Emilie)
Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v.     )
Punkt 1.8: Fondsøgning (v. Ann)
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. Mika)

Punkt 3.1: Astrid og Krigslive? (v. Ann)
(Ikke fra et medlem)

Punkt 3.2: Terningeworkshop (v Ann)

Punkt 3.3: Reklame/sponsor/goodiebag til “Drager & Mystiske dage” på Naturhistorisk
Museum (v. Ann)

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: Legendarisk Filmaften i Aarhus (v. Mika)
Punkt 4.6: Åben Torsdag (v. Ann)
Punkt 4.7: HMS Vegas (v. Ann)
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Punk 4.8: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Punkt 4.9: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)
Punkt 4.10: Blå Soldater (v. Ann)
Punkt 4.11: Karls Konfirmation (v. Mika)
Punkt 4.12: Hunger & Ligdans (v. Tobias)
Punkt 4.13: Blod & Begær (v. Ann)
Punkt 4.x: Nye initiativer?

Punkt 5: Lokaler (v.      )

Punkt 6: Udnyttelse af frivillig arbejdskraft (v. Ann)
- Hvor kom det fra?
- Hvor går det hen? -> Ideelle behandling af frivillige proces

Punkt 7: Plan for udarbejdelse af alkoholpolitk i foreningen (v. Ann & Mika)

Plan 8: Behandling af Forum-ansøgninger (v. Ann) (Lukket)

Punkt 9: Bifrost GF delegationsleder (v. Ann)

Punkt x: Arbejdsfordeling
Punkt y: Eventuelt.
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Referat
Til stede: Ann Christensen, Mika Larsen, Benjamin Borød, Emilie Ehlers, Finian Westergaard
(supplerer ind for Tobias), derudover er formand for Føniks, Christian Mandrup inviteret som
gæst og til stede. Til lukkede punkter deltager kun medlemmer af Elysions bestyrelse.

Referat
Punkt 0: Valg af referent, protokolførsel
Ann vælges som referent.
Mika er valgt af mødeansvarlig som dirigent.

Punkt 0.5: Evt. fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
14. september, 10. oktober, 9. november, 7. December (måske julemad med Emilie?). Vi tjekker
med Tobias og Freja - hvis de kan alle disse datoer, så holder vi dem. Ellers doodler vi for at
finde mere passende datoer. Tidspunktet er 18:30-21:00 som sædvanligt.

Punkt 1: Orientering (ikke aktiviteter)
Punkt 1.1: Folkestedet (v. Emilie)
Aarhus Festuge nærmer sig (26.08.-04.09), ellers ikke så meget nyt.

Punkt 1.2: We Want You! (v. Emilie)
Den årlige sheltertur er nu afholdt - det var mega hyggeligt.
Desværre blev en del børne/ungeaktiviteter aflyst grundet frafald - måske skal vi fortælle
vores MSÅ unger om det næste år?

Punkt 1.3: ÅUF (v. Mika)
Stadig på sommerferie, men vi skal på Studiemesse med dem d. 29 kl. 10:00-14:00.

Punkt 1.4: Bifrost (v. Tobias)
Tobias er her ikke - intet nyt.

Punkt 1.5: UKH (v. Emilie)
Intet nyt, dog skal Emilie lige have deres mail.

Punkt 1.6: Børneudvalget (v. Emilie)
Intet nyt.

Punkt 1.7: Folkeoplysningsudvalget (v.     )
Da Noah er trådt ud af bestyrelsen, giver det ikke længere mening at have som fast
punkt. Vi fjerner det derfor.

Punkt 1.8: Fondsøgning (v. Ann)
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Ingen nye fondsansøgninger siden sidst. Vi venter stadig på revisorregnskabet for Blå
Soldater, så det kan blive afsluttet.

Punkt 1.9: Andet nyt?
Vi har holdt en forenings grillfest siden sidst - det var mega sjovt, og der var stor
opbakning.

Punkt 2: Økonomi (v. Ann)
Punkt 2.1: Status
Det går fint - vi har brugt færre penge over sommeren end beregnet, da vi har haft
sommerferie og ikke holdt aktiviteter.
Hunger & Ligdans har meddelt, at de ikke skal bruge de 2.000 kr. fra NIP alligevel, da
deres økonomi efter tilmelding/betalingsfrist og svar fra PUKK er helt fin.
NIP er dermed på 3.880,25 kr.

Punkt 2.2: Nye medlemmer
Vi har fået 6 nye medlemmer siden sidst - vi er nu på 84 medlemmer, juhu! Det er over
vores mål for i år (81 medlemmer).

Punkt 3: Indkomne forslag fra medlemmer (v. Mika)

Punkt 3.1: Krigslive? (v. Ann) (Lukket punkt)
Vi har fået mail fra 2 eksterne arrangører, om vi har lyst til at arrangere Krigslive med
dem. Tak, men nej tak.

Punkt 3.2: Terningeworkshop (v Ann)
2 medlemmer vil gerne holde en lav-dine-egne-terninger workshop. De har sendt os et
budget på 2.780 kr. til indkøb af materialer, der bl.a. indeholder indkøb til støbeforme,
som kan genbruges. Det er en del flere penge, end vi normalt giver ud, og NIP-puljen er
på 3.880,25 kr. for resten af året. Efter lidt snak, stilles der 2 forslag om finansiering.

Forslag 1: Vi giver 1.400 kr. (udgifterne til formerne, som foreningen beholder), resten
må være deltagerbetaling:
For: 2, Imod: 1, Blankt: 2

Forslag 2: Vi giver 2.000 kr. (til støbeforme og lidt ekstra materialer), resten må være
deltagerbetaling.
For: 4, Imod: 1, Blankt: 0.

Forslag nr. 2 vedtages. Ann giver de seje arrangører besked og ordner det praktiske
med betaling.

Ny NIP status: 1.880,25 kr.
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Punkt 3.3: Reklame/sponsor/goodiebag til “Drager & Mystiske dage” på Naturhistorisk
Museum (v. Ann)
Vi er blevet kontakt ifbm. om foreningen har lyst til at donere noget til goodiebags til det
seje bordrollespilsprojekt, som er en del af “Drager & Mystiske dage” på Naturhistorisk
Museum. Bestyrelsen diskuterer kort, hvad vi har af muligheder, men vi er helt klart
interesserede. Måske flyers og Tryllepap?
Vi vil i hvert tilfælde gerne reklamere.

Punkt 4: Status på foreningens aktiviteter
Punkt 4.1: Aarhus ved Midnat (v. Emilie)
De arbejder videre, men so far intet nyt.

Punkt 4.2: Den Magiske Skole Aarhus (v. Mika)
Evalueringsweekend/skriveweekend blev afholdt juli.
Sæsonstart d. 23. august, og der er 9 spilgange i alt. Der er pt. 27 tilmeldt, og en del af
dem er nye. Det går super godt, dog er vi stadig udfordret på transport (biler) og
undervisere.

Punkt 4.3: Biblioteksudvalget (v. Tobias)
Intet nyt (Tobias ikke tilstede).

Punkt 4.4: Efterskolebesøg (v. Benjamin)
Intet nyt - venter stadig på Bifrost.

Punkt 4.5: Legendarisk Filmaften i Aarhus (v. Mika)
Intet nyt.

Punkt 4.6: Åben Torsdag (v. Ann)
Vi er lige startet igen i sidste uge - det var 13, det var mega fedt. Vi draftede Flesh &
Blood, der blev arbejdet på Magisk Skole og ellers generelt hygget for vildt.

Punkt 4.7: HMS Vegas (v. Ann)
Projektet er desværre blevet aflyst her over sommerferien :/.

Punk 4.8: Voksenkampagne til Magisk Skole (v. Emilie)
Intet nyt.

Punkt 4.9: Magisk Femkamps Dyst (v. Ann)
Går som planlagt.

Punkt 4.10: Blå Soldater (v. Ann)
Vi venter stadig på revisoren.
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Punkt 4.11: Karls Konfirmation (v. Mika)
Skal have fundet en ny Karl og leder også efter lokation, men de klarer sig helt fint.

Punkt 4.12: Hunger & Ligdans (v. Tobias)
Har som sagt ikke brug for de 2.000 kr., ellers går alt virkeligt fint.

Punkt 4.13: Blod & Begær (v. Ann)
Har ramt det lille hiccup, at arrangøreren har skadet sin arm og pt. ikke kan skrive, så
det går lidt langsommere end ventet. Men ellers kører det lige så stille.

Punkt 4.x: Nye initiativer?
Intet udover det, der allerede er behandlet under punkt 3.

Punkt 5: Lokaler (v.    )
Udgår som selvstændigt punkt - Noah må sende ind, når der er noget nyt.

Punkt 6: Udnyttelse af frivillig arbejdskraft (v. Ann)
Bestyrelsen havde før mødet end snak i bestyrelseschatten om udnyttelse af frivillig arbejdskraft
i forlængelse af en snak om Dystopias dårlige ry for frivilligpleje.
Ann og Mika opsummerer snakken fra chatten og kommer med deres tanker om, hvad Elysion
kan gøre.

- Hvor kom det fra?
- Hvor går det hen? -> Ideelle behandling af frivillige proces

Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at skrive et Elysion manifest om, hvordan vi synes, man bør
behandle sine frivillige godt. Mika er tovholder for arbejdsgruppen.

Punkt 7: Plan for udarbejdelse af alkoholpolitk i foreningen (v. Ann & Mika)
Ann & Mika har lavet en proces for, hvordan vi udarbejder en alkoholpolitik i foreningen.
Vi inviterer foreningens medlemmer til en debataften, hvor vi snakker om alkoholpolitik - både
blødt og hårdt. Derefter vurderer vi, om der er behov for endnu en aften (fx hvis der var meget
at snakke om, eller mange, der ikke kunne være der). Derefter sammenfatter Mika & Ann det,
der er blevet sagt, og kommer med et bud på en generel politik til bestyrelsen.
Bestyrelsen snakker om lidt tanker/diskussionspunkter/statements, der kan startes på til
debataftenen:

- Foreningen betaler ikke alkohol til medlemmer
- Der skal altid være en ædruvagt
- Huske arrangører på, at efterfesten også er en del af arrangementet
- Den store vision: At understøtte et sundt forhold til alkohol
- Nul alkohol til arrangementer målrettet U16
- Pointe i at adskille mellem “fester” og “andre aktiviteter”
- Som det er nu: Arrangører melder altid en alkoholpolitik ud, og 16-18 årige må kun

drikke med værges samtykke

6



Rollespilsforeningen Elysion
Bestyrelsesmøde 48, afholdt d. 15-08-2022

- Have et alkoholfrit alternativ (fx alkoholfri øl, alkoholfri vin), når der er alkohol
- Skabe en kultur, hvor man kan sige og få sagt til sig “Du er for fuld til mit selskab”?

Plan 8: Behandling af Forum-ansøgninger (v. Ann) (Lukket)
Vi behandler ansøgningerne. Der er kommet 4 ansøgningerne, men 2 har skrevet, at de kun er
interesseret, hvis der er 2 eller færre ansøgninger. På baggrund af dette vælges 2 ansøgere. De
andre spørges, om de vil med på rabatordning i stedet.
Ann giver besked til folk.

Punkt 9: Bifrost GF delegationsleder (v. Ann)
Vi skal have valgt en delegationsleder til Bifrost Generalforsamling. Datoen er d. 18.-20.
november.
Vi vedtager samme proces som sidste år, med ændringer i dato.
https://docs.google.com/document/d/1tG2oiYdm0CP6rKi5ST3tEHAcTbCWNufb87eh7uw5YvY/e
dit
Mika og Tobias finder internt ud af, hvem af dem, der vil være delegationsleder (da Tobias
sidder i HOB, tænker vi, at han kunne være oplagt). Mika tager den, hvis Tobias ikke vil.

Punkt 10: Arbejdsfordeling
Punktet udgår, da det ikke længere bliver brugt.

Punkt 11: Eventuelt
- Mandrup: Mandrup præsenterer sig selv. Han er formand for Føniks og på besøg for at

etablere mere samarbejde mellem de danske rollespils/nørdeforeninger. Han fortæller
om 4 løse punkter:

- 3 årig Tryghedsuddannelse: Føniks er i startfasen af udarbejdelsen af
tryghedsværtsuddannelser. Har vi lyst til at være med til at udvikle det? Vi kan
altid svare, når vi vil.

- Fælles arrangement: Holde nogle fælles arrangementer mellem Elysion og
Føniks.

- Referencer: Når et medlem flytter til en by, så referér dem til foreningen i den by,
de flytter til.

- Holde kontakt - sende mails efter GF osv.
Elysion er generelt begejstret for idéen om samarbejde, og Mika og Mandrup
lover at holde kontakt.

- Emilie: Vi er alle sammen dejlige <3.
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