Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Susanne, Jesper, Spritt, Flemming, Thomas, og Lars.
Dato: Onsdag 18. maj 2011, kl. 18.30.
Sted: Hos Susanne.

Susanne blev valgt til formand på generalforsamlingen.
Bestyrelsen har sidenhen konstitueret sig med Flemming som næstformand, Thomas som kasserer og Lars som sekretær. Spritt tager sig af pr og opdaterer hjemmesiden sammen med Thomas. Arrangementer og tekster skal mailes til hende.

Aktiviteter og arrangementer
Bogauktionen torsdag 28. april indbragte 2.350 kr.

Gratisbiografen Laterna Magika holdt sit første arrangement onsdag 27. april, hvor ca. 20 personer mødte op for at se "Akira." Faktisk var fremmødet så stort, at det var lige før, der ikke var plads til alle. Tue har lavet et program for resten af året, og der er oprettet en hjemmeside. Næste gang er onsdag 25. maj.

Til gengæld er der ikke så meget gang i forfatterpræsentationerne. Ingen har meldt sig på banen, men Kenneth Krabat vil stadig gerne lave et foredrag om Philip K. Dick. Han forlanger dog en form for betaling for sin tid. Flemming spørger sig lidt omkring, men under alle omstændigheder bliver det først aktuelt efter sommerferien, og det kan eventuelt kobles sammen med gratisbiografen.

Café Retro er stadig i spil til mindre arrangementer, men skal inspiceres først.

Der tales om at holde en sommerfest eller et Halloween-udklædningsparty. Problemet med sidstnævnte er, at Halloween i år falder i weekenden før Fantasticon. I stedet er det nok en bedre idé at arrangere en sommerudflugt i stil med tidligere år.

PR
Spritt og Susanne har udarbejdet et forslag til en ny folder om Fantastik.
Næste skridt bliver at få fremstillet noget nyt standmateriale. Dette når dog ikke at blive klar til Star Wars Weekend 28.-29. maj, hvor vi har en stand.
Spritt foreslår en arbejdsdag, hvor vi finder ud af, hvordan standmaterialet skal se ud.
Den holdes søndag 26. juni hos Spritt.

Med hensyn til Star Wars Weekenden har vi brug for flere, som kan tage vagter og bemande standen. Der efterlyses folk på aktiv-listen. Der skal helst være to på standen ad gangen, heraf én fra bestyrelsen.
Spritt forsøger at få lavet navneskilte med logo, og Susanne medbringer sit Lego Star Wars, så vi har noget, der kan lokke børnene til.
 
Internet
Arbejdsdagen søndag 26. juni bruges også til at få kigget på hjemmesiden.
I første omgang handler det om at få opdateret teksterne på siden.

Fantastik og Fantasticon
Spritt har svært ved at gennemskue forholdet mellem Fantastisk og Fantasticon.
På vores egen hjemmeside lyder det som om, at det er Fantastik, der arrangerer Fantasticon, men andre steder fremgår det, at arrangøren er foreningen SF-Fan (hvilket også er tilfældet, men Fantasticon tilhører Fantastik).
Efter en længere diskussion når bestyrelsen frem til, at SF-Fan kan få overdraget navnet Fantasticon på betingelse af, at det går tilbage til os, hvis foreningen nedlægges.
Bestyrelsen for SF-Fan består lige nu af Susanne (formand), Flemming, Klaus Æ. Mogensen og Anders Hilskov.

Næste møde
Mandag 8. august kl. 18.30 hos Susanne.

