Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Susanne, Spritt, Flemming, Thomas, Jesper, Lars, Bjarne og Tue.
Dato: Onsdag 6. februar 2013, kl. 18.30.
Sted: hos Susanne.

Foreningens stand-materiale står hos Thomas.

Regnskab
Thomas medbringer en næsten færdig udgave af regnskabet for 2012, der viser et overskud på 3.474,25 kr.
Det skyldes, at der sidste år blev holdt to auktioner i stedet for kun én, samt at vi solgte en masse bøger.
Thomas gør opmærksom på, at omkring halvdelen af dem, som melder sig ind i foreningen, aldrig får betalt deres kontingent. Enten glemmer de det, eller også får vi ikke kommunikeret tydeligt nok ud, hvad de skal gøre for at indbetale beløbet.
Det aftales, at Thomas sender teksten i den mail, som nye medlemmer modtager, til gennemsyn hos Lars.
Som alternativ kan vi overveje en løsning, der gør det muligt for folk at betale direkte på hjemmesiden, f.eks. Paypal. 

Copenhagen Comics
Tegneseriemessen Komiks er tilbage efter tre års pause, men nu under et nyt navn. Den finder sted i weekenden 1.-2. juni, hvilket er ugen før Dancon (8.-9. juni).
Bestyrelsen er enig om, at det er værd at have en stand på messen, så der kan gøres reklame for Fantasticon (7.-8. september).
Thomas tager kontakt med Copenhagen Comics formand Mads Bluhm for at høre, hvad det vil koste os at få en stand.
Bjarne efterlyser en "folderholder", hvor vi kan have vores postkort og foldere stående i stedet for, at de bare ligger fladt på bordet.
Thomas foreslår, at vi uddeler gratis gaver i form af gamle magasiner (SF&F, Analog, Asimov's etc.), som vi ikke har haft held til at sælge på auktionerne. De skal så udstyres med et klistermærke, der reklamerer for Fantastik. Ifølge Spritt kan hun sørge for QR-koder, der leder hen til hjemmesiden.
Det aftales, at vi holder et møde i marts, hvor vi planlægger, hvad vi skal have klar til Copenhagen Comics, så det hele ikke skal laves i sidste øjeblik.

Fantasybogmesse
Det vides endnu ikke, om det gentages, men indtrykket er, at det ikke er Fantastiks målgruppe, der kommer på messen, da den mere henvender sig til børn og teenagere.
I stedet foreslås det, at vi arrangerer en udflugt til messen for Fantastiks medlemmer, så vi tager derhen i samlet flok som gæster (hvis messen altså bliver til noget).

Star Wars Weekend
Dansk Star Wars Loge holder tilsyneladende kun én Star Wars Weekend i år, og den finder sted i Taastrup 2.-3. november. Ligesom med Fantasymessen er vi kommet frem til, at det ikke er besværet værd at have en stand, da udbyttet er for lille. I stedet giver det igen mere mening at arrangere en samlet udflugt for medlemmerne.

Sommerudflugt
Tue meddeler, at han planlægger at arrangere en tur til sommer til Sagnlandet Lejre (tidl. Lejre Forsøgscenter).

Laterna Magika
Gratisbiografen på Blågårdens Bibliotek fortsætter også i 2013, stadig med Tue som koordinator. Ved forevisningen i januar, hvor "Iron Sky" var på programmet, dukkede der over 20 personer op. Det gør det endnu vigtigere, at der altid er Fantastik-postkort, som kan deles ud til de fremmødte.
Thomas undersøger, om han ligger inde med ekstra postkort, som Tue kan få med og efterlade på biblioteket.

Den Fantastiske Kultfilm Kviz
Fantastik har fået en aftale med Husets Biograf om at arrangere en quizaften. Den første blev holdt torsdag 31. januar og havde 11 deltagere. Susanne, Klaus og Lars stod for spørgsmålene. Næste gang bliver torsdag 28. februar, og Susanne, Tue og Lars laver spørgsmålene.
Lars har efterfølgende lavet et indlæg på hjemmesiden om quizzen.
Generelt skal vi blive bedre til at fortælle om vores arrangementer på hjemmesiden, så medlemmerne kan se, hvad vi laver af aktiviteter.  

Auktioner
Det aftales, at der arrangeres en auktion i foråret til fordel for Fantasticon samt én i efteråret til fordel for Fantastik. Til gengæld bliver der ingen auktion på Fantasticon.

Andre aktiviteter
Flemming fortæller, at læsegruppen forsøger at finde sit rette koncept og overvejer at mødes i forbindelse med cafémøderne.
Bestyrelsen taler om at få genindført forfatterpræsentationerne, men at få gjort dem kortere og mere uformelle, så folk ikke føler, at de skal forberede et helaftensforedrag.
De kan enten holdes på Blågårdens Bibliotek, hvor der dog ikke er mulighed for at købe mad og drikke, eller på Café Asta, som ifølge Jesper har lokaler på 1. sal, der kan bruges til caféarrangementer og foredrag.
Jesper tager en snak med Asta, som måske vil være interesseret, hvis foredragene har forbindelse med gamle danske film med fantastiske elementer, da caféen ligger ved Nordisk Films gamle studioer.

Fantastiks 10-års jubilæum
I år er det 10 år siden, at Fantastik blev stiftet. Den præcise dato er 1. september, men det er ugen før Fantasticon, så der har de fleste i bestyrelsen nok at se til.
Efter at have diskuteret forskellige datoer enes bestyrelsen om at forsøge at arrangere en kostumefest i forbindelse med halloween, der ligger i slutningen af oktober.
Thomas spørger til, om der skal laves en særskilt bogudgivelse i anledning af jubilæet. Da ingen lige har tid og overskud til et sådan projekt, vedtages det i stedet, at august-nummeret af Himmelskibet bliver et jubilæumsnummer med artikler om Fantastik og historiske tilbageblik, men også med plads til de sædvanlige anmeldelser.
Folk opfordres til at gå deres arkiver igennem efter gamle fotos.
Thomas orienterer medredaktør Klaus om planerne.

NOFF
Flemming oplyser, at der gøres et forsøg på at få genoplivet Nordisk Fan Fond, men med et nyt koncept, der bærer mindre præg af at hjælpe fattige, unge fans med at komme til en con i udlandet. Han spørger, om Fantastik vil være interesseret i at yde et tilskud til fonden.
Thomas gør opmærksom på, at der ikke er penge i budgettet til den slags, og at han ikke mener, at det er Fantastiks opgave at støtte NOFF, selv om han gerne gør det som privatperson. Den øvrige del af bestyrelsen erklærer sig enig i det synspunkt.

Trekkies
Den danske Star Trek-forening er muligvis i fare for at blive opløst, men det afgør den kommende generalforsamling. Hvis det skulle gå så galt, foreslår Spritt, at vi kan tilbyde folkene bag klubbladet Subspace fast spalteplads i Himmelskibet.

Generalforsamling
Årets generalforsamling foreslås afviklet enten tirsdag 9. eller torsdag 11. april i Valby Kulturhus. 
Jesper sørger for at få reserveret lokale, mens Thomas får lavet en indkaldelse.
Flemming, Jesper og Lars er på valg og er alle villige til genvalg.

