Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Jesper, Spritt, Flemming, Thomas, Bjarne og Lars.
Dato: Torsdag 24. februar 2011, kl. 18.30.
Sted: Hos Thomas.

Aktiviteter og arrangementer
Quizaftenen bliver holdt hos Klaus torsdag 10. marts.
Der holdes auktion til fordel for Fantastik torsdag 28. april.

Susanne er blevet kontaktet af Blågård Bibliotek, som spørger, om vi er interesseret i at stå for deres filmaftener. Biblioteket har selv prøvet at arrangere et par, men de sidste to gange er der kun dukket en person op. Til gengæld var der pænt til fremmøde til visningen af "Moon" - måske fordi der blev gjort reklame i forbindelse med H.G. Wells-foredraget. Biblioteket tilbyder at stå for alt det praktiske (lokale, opstilling af udstyr, køb af rettigheder, annoncering osv.), hvis vi finder på filmene og laver pr via vores eget netværk.
Tue har allerede udtrykt interesse for idéen.
I bestyrelsen er der enighed om at sige ja til tilbuddet, men vi skal sikre os, at det ikke bliver for "overnørdet." Bjarne foreslår en serie på tre film fra science fiction-genren, tre fra fantasy-genren og tre horrorfilm, der kan vise bredden i foreningen.
Der tales om at gå efter "det glemte guld," dvs. film som er blevet lidt oversete med tiden, men omvendt heller ikke vil være fuldstændig ukendte for publikum (så som "Willow," "Dragonslayer" og Guillermo Del Toros "The Devil's Backbone").

Blågård Bibliotek er fortsat interesseret i at lave flere forfatterpræsentationer.
På blokken er Kenneth Krabats foredrag om Philip K. Dick, og Tue er også indstillet på at lave et om Isaac Asimov.

Spritt foreslår Café Retro som et sted til mindre arrangementer, f.eks. oplæsninger. Det er gratis at bruge og ligger centralt.

Spritt foreslår også en tegneaften, da det kan tiltrække folk, som ikke er medlemmer i forvejen.

Nyt fra kassereren
Thomas præsenterer regnskabet for 2010, der endte med at blive endnu bedre end forventet med et overskud på 3.511,04 kr.
Dette skyldes primært ekstra salg af gamle numre af Himmelskibet og salg af de bøger, vi købte af Morten Søndergaard.
I budgettet for 2011 aftales det, at der sættes 3.000 kr. af til indkøb af con-materiale.

Fantastik har sin konto i Amagerbanken, som blev erklæret konkurs den 6. februar.
På det tidspunkt stod der cirka 31.000 kr. på foreningens konto. Thomas valgte for en sikkerheds skyld at flytte 30.000 kr. over på sin egen konto i Danske Bank, da han var usikker på, hvad konkursen ville få af betydning, men har siden flyttet beløbet tilbage igen. Alt tyder på, at Amagerbanken bliver overtaget af andre banker, og vi er trods alt så små fisk i denne sammenhæng, at det ikke burde give problemer. Så indtil videre ser vi tiden an.

PR
Spritt arbejder videre på at finde ud af, hvor meget det vil koste at få lavet nyt con-materiale, som Fantastik kan bruge til at gøre reklame for sig selv i diverse sammenhænge.
Spritt vil også gerne gøre mere reklame for Fantastiks arrangementer for Facebook, men er usikker på grænserne. Bestyrelsen enes om, at alle arrangementer, der ikke holdes i private hjem, kan lægges ud. I de andre tilfælde spørges værten, om det er i orden. 
 
Internet
Thomas, Spritt og Lars mødes onsdag 9. marts for at kigge nærmere på hjemmesiden.

Generalforsamling
Årets generalforsamling holdes onsdag 23. marts i Valby Kulturhus. Indkaldelsen er med i det seneste nummer af Himmelskibet.

Jesper meddeler, at han ikke ønsker at fortsætte som formand, men gerne bliver i bestyrelsen.
Umiddelbart er der ikke nogen i bestyrelsen, som har lyst til at overtage formandsposten, men jagten på kandidater er indledt.
Der er enighed om, at det bør meldes ud til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Thomas har modtaget en mail fra Olav, som stiller forslag om, at der indføres husstandsmedlemskaber i Fantastik, så man ikke modtager flere eksemplarer af Himmelskibet.
Olav synes også, at der er for lidt aktivitet på hjemmesiden, og savner adresselisten over bestyrelsen i Himmelskibet. Sidstnævnte blev fjernet for at give mere plads til andet, og bestyrelsen kan også kontaktes via hjemmesiden. Der bør dog være en postadresse i kolofonen. Thomas ser på, om den ikke kan presses ind.

