Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Susanne, Spritt, Thomas, og Lars.
Dato: Mandag 8. august 2011, kl. 18.30.
Sted: Hos Susanne.


Aktiviteter og arrangementer
Gratisbiografen Laterna Magika er fortsat en succes med 20-25 fremmødte per gang.

Juli har budt på to sommerudflugter. Skovturen 17. juli endte med at blive flyttet indendøre til Glyptoteket på grund af regnvejr, mens turen 23. juli gik til Helsingør og Kronborg.

Fantastik fylder 8 år 31. august, og der er planer om at fejre det ved at tage ud at spise, inden Laterna Magika viser "RoboCop." Den del af arrangementet forbeholdes dog medlemmer af Fantastik, så det meldes blot ud på announce- og aktivitetslisten.

Med hensyn til kommende messer er der DM i Star Trek i Vanløse Kulturhus 15. oktober.
Spritt undersøger, om vi må lægge foldere og flyers/postkort for Fantasticon.

I weekenden 22.-23. oktober er der årets anden Star Wars Messe, denne gang i City 2 i Taastrup. Da det er i efterårsferien, varer det ifølge Thomas faktisk hele ugen, men fokus ligger på weekenden, og det forventes ikke, at standene er bemandet alle dage. Messen holdes i et stort, tomt butikslokale - dem er der efterhånden en del af i City 2.
Der er stemning for, at vi deltager igen, men det er næppe muligt for os at være tilstede alle dage.

Fantasticon finder sted 5. november, og der er J-Popcon 11.-13. november i DGI-Byen.
Til gengæld er der ingen Dancon i år, og det lader heller ikke til, at Collectormania vender tilbage.
Komiks er blevet overtaget af Dansk Tegneserieråd, og den næste udgave er blevet udskudt til 2013.


PR
Arbejdet med at få lavet nyt stand-materiale har stået lidt i stampe sommeren over, og arbejdsdagen 26. juni blev aflyst.
I stedet holdes en ny arbejdsdag hos Susanne tirsdag 6. september.
Lars foreslår, at vi får trykt foldere i en ordentlig kvalitet frem for, at folk printer dem ud derhjemme. Spritt tilføjer, at det ikke længere er så dyrt at få printet små oplag ud.
Spritt foreslår, at der laves pr-materiale i form af postkort, da de nok har mere appel end flyers og foldere og desuden kan bruges som bogmærker.
Thomas ser gerne, at der laves en egentlig "messe-taske," som samler alt det udstyr, vi har brug for (saks, gaffa-tape, sikkerhedsnåle etc.), samt en tjekliste, så vi er sikre på, at der ikke mangler noget i tasken fra gang til gang.

 
Internet
Arbejdet med hjemmesiden er heller ikke nået videre på grund af manglende tid.
Næste bestyrelsesmøde er afsat til at tale om, hvad vi vil med hjemmesiden, hvad den skal indeholde, og hvordan den skal opbygges. Først derefter giver det mening at begynde at lave ændringer.


Fremtiden
Susanne lægger op til diskussion om, hvad vi har af planer og mål for resten af året.
Selv føler hun, at vi har gang i nok aktiviteter med gratisbiografen, cafémøder, biografture, forfattergruppen og Fantasticon.
Medlemstallet er p.t. på omkring 95, der har betalt kontingent til tiden. Derudover er der 9, som Thomas skal have sendt rykkere til.
Vi vil gerne have flere medlemmer, men det eneste, vi i realiteten har at tilbyde dem, er Himmelskibet, da de øvrige arrangementer er gratis og ikke kræver medlemsskab.
Det kan derfor være en idé at tage Himmelskibet med til f.eks. gratisbiografen, cafémøderne og biografturene, hvor der måske er deltagere, som ikke er medlemmer, så de kan få et indblik i, hvad man kan få ud af et medlemsskab. I Laterna Magikas tilfælde skal det dog være et "bladreeksemplar," da det næppe er i bibliotekets ånd, at vi bruger deres lokaler til at sælge blade i.

Susanne foreslår, at hun skriver en "efterårshilsen fra formanden," som sendes ud til samtlige medlemmer i håb om at nå ud til dem, som vi aldrig ser til vores arrangementer.
Her kan vi også efterlyse en person med ekspertise i hjemmesider, som kan hjælpe os med re-designet.


Næste møde
Mandag 12. september kl. 18.30 hos Susanne.

