Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Susanne, Spritt, Flemming, Thomas og Lars.
Dato: Tirsdag 26. juni 2012, kl. 18.30.
Sted: hos Susanne.

Foreningens stand-materiale står hos Spritt.

CPH Expat Fair
Susanne foreslår, at Fantastik deltager i CPH Expat Fair, som er en foreningsmesse for udlændinge, der arbejder eller studerer i Danmark. Dette kunne være en måde at få nye medlemmer på. Da udlændingene kun opholder sig i landet i kortere tid, kunne det være en idé at indføre et særligt halvårs-medlemsskab.
Thomas mener dog, at det vil være for besværligt at administrere og ønsker ikke at stå for det.
Lars påpeger, at det er svært at sige, hvad de udenlandske medlemmer skal betale for. Fantastisks danske medlemmer betaler primært for at få Himmelskibet, men det vil de udenlandske medlemmer ikke få glæde af. Desuden er der gratis adgang til de fleste af vores arrangementer, så det vil virke lidt mærkeligt at opkræve 200 kr. i medlemsskab. 
Susanne ser ingen grund til at gennemføre forslaget, hvis det ikke kan skaffe Fantastik ekstra indtægter.
Der er generelt ikke stemning for forslaget i bestyrelsen, som hellere vil fokusere på de opgaver, der mangler at blive løst. 

Hjemmeside
En af dem er hjemmesiden, som der stadig mangler at blive gjort en hel del ved, selv om den er lagt over i Wordpress.
Der aftales en arbejdsdag hos Susanne torsdag den 12. juli ved 16.30-tiden, hvor alle, som har lyst, kan deltage. Flemming ser på forummet.

Fantasticon
Flemming oplyser, at underskuddet fra Fantasticon er blevet dækket ind via donationer, så der fortsat er penge i kassen.
Susanne indkalder til et planlægningsmøde, hvor Fantasticons fremtid skal falde på plads. Lars og Jesper har givet foreløbige tilsagn om, at de er villige til at stå i spidsen for næste års arrangement.

Aktiviteter og arrangementer
Susanne efterlyser flere arrangementer til kalenderen for resten af 2012, som ellers risikerer at se en smule tom ud.

Gratisbiografen Laterna Magika kører videre, men Flemming har droppet Monsterbiffen på Østerbro på grund af manglende opbakning fra biblioteket.
Til gengæld foreslår han, at vi laver flere film-arrangementer, fordi de tilsyneladende tiltrækker flere mennesker end de litterære arrangementer.
Husets Biograf nævnes som en mulighed. De viser ofte kultfilm (tit i samarbejde med Another World Entertainment), som kan have interesse for den samme målgruppe, som vi henvender os til.
Vi kunne indgå et samarbejde, hvor vi f.eks. arrangerer en tema-aften hos dem i forbindelse med en filmvisning. Vi leverer "indholdet" i form af foredrag og et "efter"-arrangement, hvor folk kan diskutere filmen med hinanden.
Susanne tager kontakt med Huset.

Den årlige sommerudflugt/skovtur skal også sættes i søen. Susanne ser på mulighederne. Sidste år endte turen med at gå til Glyptoteket på grund af dårligt vejr.

Fantastisk fylder ni år fredag den 31. august. Der er caféaften søndag den 2. september. Det vil være oplagt at slå de to sammen, men derudover er der ingen planer om at gøre noget specielt. Kræfterne spares til det runde jubilæum i 2013.

Spritt genfremsætter sit forslag om en tegneaften, der er blevet mere aktuel, efter at vi har fået kontakt til Ondskabens Flydende Vatikan gennem Fantasticon.

Der bør holdes en ny auktion i efteråret, helst oktober. Det skal dog hverken være den 2. eller 30. oktober, hvor SFC har arrangementer, eller i uge 42 (efterårsferien). 

Susanne spørger Klaus, om han igen vil være vært for Fantastisks julefrokost i december. 

En quiz-aften bør også arrangeres.

Flemming har en del video-optagelser fra Fantasticon. De kan klippes sammen og eventuelt vises ved en video-aften.

J-Popcon holdes 22.-24. februar 2013, mens Copenhagen Comics (tidl. Komiks) finder sted 1.-2. juni 2013.

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 21. august kl. 18.30 hos Susanne.
 


