Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Susanne, Jesper, Spritt, Flemming, Thomas og Lars.
Dato: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18.30.
Sted: Floras, Blågårdsplads.

Surftown
Surftown, der hoster vores hjemmeside, sendte en faktura til Thomas, hvor prisen pludselig var blevet firdoblet. Efter at Flemming henvendte sig til dem, trak de dog "tilbuddet" tilbage, så prisen er tilbage på sit gamle leje.

Aktiviteter og arrangementer
Der blev holdt auktion torsdag 23. februar. Den indbragte 2.126 kr. til foreningen.

Gratisbiffen Laterna Magika fortsætter i 2012 under Tues ledelse, og i mellemtiden er der opstået endnu én, Monsterbiffen på Øbro Jagtvej Bibliotek, som Flemming bestyrer.

Flemming har sagt ja til at repræsentere Fantastik til et åbent hus-arrangement på Blågårdens Bibliotek lørdag 24. marts, hvor han holder foredrag om science fiction.

Det har været diskuteret, om vi skulle deltage i et stort arrangement for foreninger i København, der holdes i den første weekend i august. Efter at have indsendt en foreløbig tilmelding er det blevet besluttet ikke at stille op alligevel. Vi mangler folk til opgaven, og vores aktiviteter egner sig ikke til et sådant arrangement.

Bestyrelsen siger ja til at have en stand på Fantasticon. Den koster 2.500 kr., da der i år er tale om en tre dages-festival. Formanden tager en snak med Fantasticons stand-ansvarlige...

Generalforsamling
Årets generalforsamling holdes onsdag 25. april i Valby Kulturhus.
Sidste år var Flemming, Jesper og Lars på valg, så i år må det være Susanne, Spritt og Thomas. Alle har erklæret sig villige til genvalg.
Thomas sørger for at sende den første indkaldelse ud.
Jesper booker lokale.

Hjemmeside
Thomas har arbejdet på et nyt udseende til hjemmesiden, hvor den lægges over i Wordpress. Der gives grønt lys til, at Thomas kan lægge en beta-version af siden ud på nettet allerede nu.
Ved samme lejlighed vil det være en idé at få ryddet ud i interessegrupperne, da hovedparten af dem er inaktive.
Da interessegrupperne er nævnt i vedtægterne, er spørgsmålet, om det kan gøres uden at spørge generalforsamlingen. Jesper formulerer et forslag.

Spritt efterlyser en Paypal-mulighed på hjemmesiden, så man kan betale for sin indmelding med det samme.

Budget/regnskab
Thomas præsenterer regnskabet for 2011. Resultatet blev et underskud på 491,82 kr., hvilket passer med, at det blev besluttet at ofre flere penge på at få fremstillet PR-materiale.

I budgettet for 2012 satses der på, at vi får fem-seks nye medlemmer, ligesom annonceprisen i Himmelskibet er sat op. Målet er at få solgt fem annoncer.
Distributionstilskuddet til Himmelskibet bliver halveret, og det er en anden faktor, der skal tages højde for.

Foreningens formue holdes på 20.000 kr., så der er råd til at udsende et ekstra nummer af Himmelskibet, hvis det en dag besluttes at nedlægge Fantastik.

PR
I budgettet for 2012 havde Thomas medtaget en udgift på 1.500 kr. til trykning af foldere.
Spritt stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke er bedre at gøre mere ud af at bruge hjemmesiden som introduktion til foreningen.

Fastaval holder Den Store Bazar i Hobro i påsken for rollespillere og brætspillere. Der vides endnu ikke, om nogen fra Fantastik tager derover, men hvis der er, bør der tages PR for Fantasticon med.

Vi er meldt til Star Wars Weekend i Taastrup 26.-27. maj og har en stand.
Da det er weekenden før Fantasticon, er det en oplagt mulighed til at gøre reklame. Der skal fremstilles plakater for Fantasticon og Laterna Magika.
Med lidt held og disciplin fra bidragsyderne kan næste nummer af Himmelskibet også være klar til den tid.

Der kan stadig godt bruges flere skribenter til Himmelskibet. Susanne sørger for at få skrevet en klumme om emnet til næste nummer.

 


