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Referat af generalforsamling i Fantastik den 23. Marts 2011.

Til stede: Thomas Winther, Lars Ahn Pedersen, Spritt Shapiro, Thorkild Rasmusen, Klaus Æ. Mogensen, Andreas Søe, Tue Sørensen, Flemming Rash, Jesper Rugård Jensen, Susanne Hodges, , Henrik Conradsen, Lea Thume
Til stede uden stemmeret: Nicolas Barbano

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus.
Referent: Bjarne.

2. Formandens beretning
Det har været et meget stille år fra bestyrelsens side, med kun fem møder. Der har været nogen aktivitet, specielt omkring Fantasticon. Jesper stiller ikke op igen, med håb om nye kræfter vil til. Han vil gerne fortsætte i bestyrelsen.

Himmelskibet: Redaktionen af Himmelskibet tilføjede at de havde udsendt fire numre i årets løb. Det sidste nummer var blevet lidt stort; og bør nok ikke være meget større, hvis vi skal holde os inden for portogrænsen. Hvad angår indholdet, savnes nogle regulære artikler; anmeldelser og noveller fylder ret meget. Redaktionen har afvist indslag indsendt under pseudonym. Det udviklede sig til en kort princip debat: Henrik mente, at man skulle lave et kort referat af handlingsforløbet hvis et bidrag ikke bliver godtaget til at blive trykt, så man kan dokumentere det senere. Ellers var holdningen at afvisningen var i orden. Der er blevet oprettet en blog til anmeldelser, som vil lette opdateringen; det er i dette regi at anmeldelser vil blive lagt op fremover; med en måneds forsinkelse. Der er nu tilknyttet mulighed for kommentere nye artikler; disse vil blive godkendt af redaktionen før de bliver publiceret.
Fantasticon: Orientering til nyankomne. Fantasticon tilhører stadig Fantastik, og foreningen arrangerer connen sammen med SF-fan. Der er lidt problemer med næste års con, da der ligger en svensk con samtidigt. 

3. Kasserens beretning
Vi ligger stabilt på 100 medlemmer. Der er stadig kun fem biblioteker der fører Himmelskibet. Økonomien er sund; 100 medlemmer er nok til at foreningen kan køre, men 20-40 nye medlemmer vil give mere råderum. Fantastik har købt en bogsamling. De er købt af Thomas, så derfor figurerer indkøbet ikke af regnskabet. Da Amagerbanken krakkede, overførte Thomas foreningens beholdning til sin konto; dette vil figurerer af næste års regnskab. Resten af bestyrelsen var informeret og pengene er nu ført tilbage.
Regnskabet blev gennemgået. Netto resultat er et overskud på 3.500,-. Thomas synes egentligt at beholdningen på 23.000,- er passende, da det svarer til et års forbrug. Tue ville gerne have lidt flere midler, da det vil åbne for nye tiltag.

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Budget gennemgang, herunder fastsættelse af kontingent
Indtægter er sat lidt konservativt. Forsendelse vil stige og det er indregnet i budgettet. Fremadrettet vil Himmelskibet blive sendt som B-post. Udgifter til trykningen er sat lidt op, da vi trykker 150 eks. af bladet igen. PR er sat til kr. 250,-, men der er blevet bevilget kr. 3.000,- til noget ordentligt stand-materiale, så vi klart kan signalere at vi er en foreningen og at vi laver Himmelskibet. Dette materiale vil blive opbevaret af Niels. Alt i alt regnes med et underskud på kr. 3.000,-.

Kontingentet blev fastholdt på kr. 200,-.

6. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

7. Indkomne forslag
Indførsel af et ‘familie’medlemskab, på f.eks. halvanden gang et normalt kontingent for en husstand. Begrundelse for forslaget er, dels at spare udgifter ved at man sparer et eks. af Himmelskibet, dels at fastholde medlemmer så de ikke melder den ene ud.

Et andet forslag var at have et støttemedlemskab til kr. 100,- hvor man ikke får bladet, da det var mere anvendeligt. Men mange mente at navnet havde en betydning.

Forslag 1: Et husstand-medlemskab vil koste kr. 200,- + kr. 100,- for hver ekstra person på en husstand; men kun et Himmelskib pr. husstand. Stemmer: 11

Forslag 2: Et husstand-medlemskab vil koste kr. 300,- for alle personer; men kun et Himmelskib pr. husstand. Stemmer: 0

Blanke stemmer (nej-stemme): 1

Bestyrelsen fik bemyndigelse 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende var på valg: Flemming, Jesper og Lars
Alle på valg genopstiller. Ingen nye stiller op. Bestyrelsesmedlemmer blev valgt på akklamation.
Tue og Bjarne genopstiller som suppleant. De blev valt på akklamation.

8a. Valg af formand
Susanne stillede op som formand. Hun blev valgt på akklamation. Foreningens første kvindelige formand.

Den afgående formand gav den nye formand en gave; hermed en ny tradition indstiftet.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vagn genopstiller. Klaus genstiller op som suppleant. Begge blev valgt.

10. Eventuelt
Fantastik starter, sammen med Blågårds bibliotek, en gratis filmklub den sidste onsdag i hver måned. Vi kan reklamere skamløst for foreningen. Der vil blive reklameret for arrangementet i bibliotekets brochure. Første film er Akira.

Tue vil prøve at lave en antologi der er sat i en af hans SF universer; lidt i stil med det som Bjarne har lavet med foreningen med hans børnerollespil. Lea fortalte at SFC muligvis kunne være et forum for et sådan arrangement. Spritt mente at vi skal passe på ikke at bruge kræfter på noget, som andre SFC gør godt. Bjarne støttede forslaget; gør man det via BoD, er der stort set ingen økonomisk risiko, distributionen tager BoD sig af, og SFC tager sig kun af science fiction. Spritt påpegede, at nok tager BoD sig af meget, men der ligger noget arbejde i at reklamere for bogen; de sælger ikke sig selv. Lea sagde, at på det grundlag kunne vi da bare gøre forsøget, og se hvad der sker. Der kan ikke tages beslutning under dette punkt; Tue laver en forretningsplan og fremlægger den for bestyrelsen. Spritt kender en der kan fortælle om self-publishing, contra at udgive via forlag.

Mødet afsluttet kl. 21.30. For referat, Bjarne Sinkjær

