Bestyrelsesmøde i Fantastik
Til stede: Spritt, Flemming, Thomas, Jesper, Lars, Tue og Bjarne (Klaus var inviteret med som redaktør for Himmelskibet).
Dato: Onsdag 15. januar 2014, kl. 19.
Sted: hos Klaus.

Foreningens stand-materiale står hos Lars.


Regnskab 2013
Thomas har udarbejdet regnskabet for 2013, som er endt med et overskud på 1.753,27 kr., selv om der var budgetteret med et underskud på små 2.000 kr. 


Budget 2014
Thomas foreslår, at kontingentet hæves med 50 kr., dvs. fra 200 til 250 kr. om året.
Årsagen er, at vi i år mister vores distributionstilskud (1.061,31 kr. i 2013), fordi der er indført en mindstegrænse (2.500 kr.), som vi ikke har en chance for at nå.
Samtidig er portoen steget, og vores forsendelsesomkostninger vil i 2014 være over 2.000 kr. højere end i 2013 (fra 9.900 kr. til 11.800 kr.).
Hvis vi fortsætter med uændret kontingent, får vi i 2014 et underskud på 4.500 kr. Det kan foreningens økonomi godt holde til, men kun i et par år, før egenkapitalen er brugt. Hvis vi hæver kontingentet til 250 kr., vil vi få et overskud på små 1.000 kr., forudsat at medlemstallet holder sig på 120 medlemmer.
Alternativet er at lave færre numre af Himmelskibet eller reducere antallet af sider, men det vil sandsynligvis betyde, at vi mister medlemmer blandt dem, som kun er med i Fantastik for at få bladet.
Vi kan også overveje kun at udkomme rent elektronisk, men det vil sikkert også koste medlemmer, og det vil desuden blive mindre attraktivt at være skribent, hvis der mangler en fysisk udgivelse. Der er ingen tvivl om, at Himmelskibet på sigt vil udkomme elektronisk, men lige nu er tiden ikke moden til det.


Himmelskibet
Tue har sagt ja til at overtage redaktørposten fra Thomas og vil redigere Himmelskibet på skift med Klaus.


Auktion
Auktionen for Fantastik endte med at blive holdt mandag den 13. januar og indbragte cirka 2.200 kr.


Laterna Magika
John, som har været på Blågårdens Bibliotek, er flyttet over til Christianshavns Bibliotek og har spurgt Tue, om han også vil stå for en gratisbiograf dér. Biografen skal køre en gang om måneden på en onsdag, men det er endnu ikke lagt fast hvornår.


Generalforsamling
Generalforsamlingen foreslåes afholdt onsdag den 5. marts kl. 19 i Valby Kulturhus.
I år er Susanne, Spritt og Thomas på valg. Bjarne og Tue er suppleanter.
Susanne har efter bestyrelsesmødet meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille som formand og heller ikke vil fortsætte i bestyrelsen.

