Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Fantastik
Afholdes onsdag den 26. oktober 2022 kl. 20:00 over Zoom. Info omkring hvordan man deltager i
Zoom-mødet samt link til mødet vil blive lagt på foreningens hjemmeside (http://www.fantastik.dk/)
inden mødet.
Dagsorden:
o
o
o
o

1. Valg af dirigent og referent
5. Forslag fra bestyrelsen (se herunder)
6. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag om opløsning af foreningen Fantastik.
På den ordinære generalforsamling i 2022 var der kun et meget lille fremmøde, hvilket har været
kendetegnene for flere af de seneste generalforsamlinger. Talen faldt hurtigt på at der ikke var den
store aktivitet i foreningen, samt at bestyrelsen er løbet tør for energi. Vi har flere gange prøve at
række ud for at få nye kræfter engageret til at tage over, men uden held. Det blev derfor på
generalforsamling besluttet at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling hvor
formålet er at opløse foreningen. Da vi meldte dette ud efter generalforsamlingen var der flere der
tilkendegav deres ærgrelse over at foreningen er ved at lukke, men de fleste viste også fuld
forståelse for at der ikke længere er energi og kræfter til at køre foreningen videre, og at det er
bedre at lukke den end bare at lade den løbe ud i sandet. Der er desværre ikke nogen der har meldt
sig med ønsket om at træde til og køre foreningen videre.
Bestyrelsen har lagt nedenstående plan for en opløsning af foreningen.
•

•

Fantasticon
Fantasticon startede som en del af Fantastik, men for nogle år siden splittede vi op, så det nu
er foreningen Fantasticon der står for festivalen. Fantasticon er således ikke påvirket af en
nedlæggelse af foreningen Fantastik.
Himmelskibet
o Der planlægges et muligt afsluttende nummer der skal udgives efter den ekstra
ordinære generalforsamling. Dette nummer kan indeholde resterende anmeldelser
og artikler, og de aktive medlemmer som har lyst, laver hver vores
"levnedsbeskrivelse" af foreningens 19-årige historie. Et index over alle numrene vil
også være en ide at medtage.
o De elektroniske numre vil forblive tilgængelige på hjemmesiden (se herunder). Vi
kan også arbejde på at lægge pdf-udgaver af alle tidligere numre på hjemmesiden.
Her vil vi dog lige skulle kontakte primært novelleforfatterne først.
o Resterende trykte eksemplarer af Himmelskibet vil kunne medtages på Fantasticon
og udleveres til de der måtte være interesseret i disse.
o Resterende eksemplarer af Jubilæumsbogen vil fortsat sælges igennem forlaget
(www.ravnehoej.dk/den-fantastiske-rejse). Der forventes ikke det store
yderligere salg og indtægter vil tilgå forlaget.

•

Hjemmesiderne
o fantastik.dk – Der sættes penge af til at kunne viderekøre siden (webhotellet) i 10 år
(administreres af kassereren)
o himmelskibet.dk – Der sættes penge af til at kunne viderekøre siden i 10 år
(administreres af kassereren). Hvis der er folk der stadig gerne vil anmelde til siden,
så kan disse fortsat lægges på
o fantasticon.dk – Overdrages til foreningen Fantasticon (administreres af Flemming
Rasch)
o En generel oprydning vil blive lavet på hjemmesiderne med fokus på at fjerne
mailadresser og henvisninger til mailgrupper der ikke længere vil eksistere.
o Det skal undersøges om fantastk.dk og himmelskibet.dk kan køre fra samme
webhotel, således der kun skal sættes penge til side til at vedligeholde et webhotel.

•

Mailister og fora
o Anmelderlisten videreføres så evt anmeldereksemplarer kan fordeles
o Andre mailister nedlægges (bestyrelseslisten nedlægges som den sidste)
o Mailforaet har ikke virket i noget tid, og der kommer ikke til at blive gjort noget for
at få det op igen

•

Facebook-gruppen Danske Fantastik Fans
Denne køre videre, da den ikke er forenings-specifik.

•

Cafe-møder
Køres videre. Invitationer kan ske via Facebook og mails til de der ikke er på Facebook.

•

Julefrokosten
Kan evt afløses af en julekomsammen i forbindelse med et cafemøde

•

Gratis-Biografen
Køres videre

•

Skrivegruppen
Denne startede oprindeligt inden Fantastik, og vil derfor også sagtens kunne køre videre

•

Økonomi og andre aktiver
o Hvad vi endnu måtte have a standmateriale der er brugbart overdrages til Fantasticon
sammen med evt. overskydende auktions-materiale
o Der sættes penge af til at videreføre hjemmesiderne i 10 år. Dette gøres ved at estimere
hvor meget udgiften vil være til webhotellet. Overskydende penge vil blive overført til
Fantasticon 2023.
o Bilag til regnskaber ældre end 5 år smides ud. Alt yngre end 5 år scannes og lægges på
serveren (webhotellet). Herefter smides papiret ud
o CVR-nummeret bevares så længe hjemmesiderne er aktive (administreres af kassereren)
Medlemslisten
Slettes i henhold til GDPR

•

--------------------------------------------------------------------------------

Til afstemning på generalforsamlingen er spørgsmålet om foreningen Fantastik skal nedlægges.
Detaljerne for planen kan justeres på generalforsamlingen.

Hvis den ekstraordinære generalforsamling vedtager nedlæggelsen af foreningen, så skal dette
efterfølgende sendes til urafstemning blandt medlemmerne, da en nedlæggelse i henhold til
vedtægterne er at regne for en vedtægtsændring.

