Referat af generalforsamling i Fantastik den 25. april 2012.

Til stede: Thomas Winther, Lars Ahn Pedersen, Spritt Shapiro, Tue Sørensen, Flemming Rasch, Jesper Rugård Jensen, Henrik Conradsen, Thorkild Rasmussen, Cindy Cossey og Joannes á Stykki.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Ahn Pedersen.
Referent: Lars Ahn Pedersen.

2. Formandens beretning
Formand Susanne Hodges kunne ikke være til stede, da hun var i London, men havde sendt en skriftlig beretning, som blev læst op af Thomas Winther:

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen haft fokus på at optimere foreningens messemateriale. Det betyder, at vi nu har fået en fancy pull up samt nye postkort. Det grafiske er leveret af vores in house grafiker Spritt, og bestyrelsen er ganske tilfreds med resultatet. Der blev også allokeret penge i budgettet til nye brochurer, men bestyrelsen har besluttet at vente lidt med dem. Postkortene bruges i stedet. Det er rigtigt rart at have en stak materiale til messer og andre arrangementer, så vi ikke altid selv skal til at printe ud. De næste arrangementer hvor Fantastik standen rulles ud er Star Wars weekend i maj og Fantasticon 2012 den 1. ,2. og 3. juni.

Fantastiks hjemmeside, vores maillister, forum etc. har løbende været under diskussion. Med ønsket om at forbedre og forny hjemmesiden har bestyrelsen besluttet at omlægge hjemmesiden. Det kan Thomas Winther, der har lavet alt arbejdet fortæller mere om.

Vores auktion til støtte for foreningen blev afholdt den 23.2.12 og der blev doneret for lidt over 2000 kr. Det er var et rigtigt hyggeligt arrangement. Deltagerne konkluderede, at der er godt salg i de nyere ting, og det vil vi satse på fremover. Det er heller ikke vigtigt at have store stakke af materialer, da det næsten bliver for overvældende.

De sociale aktiviteter så som bioture, film og tv dage, cafe-aften kører løbende. Julefrokosten var et fornøjeligt arrangement. Man må takke Klaus for at lægge hus til igen. Vi har også afholdt ét styk quizaften, et hyggeligt, men ej velbesøgt arrangement. Filmklubben Laterna Magika kører hver måned, den kan Tue fortælle mere om.

Fokusområder for 2012/13:
Flere skribenter til Himmelskibet.
Større medlemsdeltagelse i nuværende arrangementer.
5-10 % flere medlemmer så vi lidt mere luft i budgettet.
Udvide vores webtilstedeværelse, så flere opfanger, vi er der. Især nu hvor hjemmesiden er blevet fornyet.

3. Kasserens beretning
Thomas Winther præsenterede regnskabet for 2011, der endte med et underskud på 491,82 kr. Det passer med, at bestyrelsen på sidste års generalforsamling fik mandat til at ofre flere penge på at få fremstillet PR-materiale.
Vi har tre husstandsmedlemsskaber og syv biblioteksabonnementer. Sidstnævnte har vist sig at give en ekstra udgift, fordi nogle af bibliotekerne har tegnet abonnement via et svensk firma, og når pengene overføres til vores bank, skal vi betale et ekstra gebyr, fordi de kommer fra Sverige.
Underskuddet dækkes af foreningen. 

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Budget gennemgang, herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på det nuværende beløb (200 kr.). Til gengæld hæves prisen for annoncer i Himmelskibet, lige som der regnes med, at vi kan få solgt nogle flere.
Der budgetteres med indtægter for 2.500 kr. gennem auktioner og bogsalg. Der har som nævnt allerede været holdt en auktion i år, og den indbragte 2.126 kr. Desuden er nogle af de bøger, vi købte af Marvel-Morten, og som vi ikke har kunnet sælge på auktionerne, blevet solgt til SF Land.
Distributionstilskuddet til Himmelskibet er blevet reduceret kraftigt, men det nuværende beløb er det, vi skal regne med fremover.
Der budgetteres med et underskud på 747,80 kr., hvilket anses for at være acceptabelt.
Problemet er, at hvis portoen stiger endnu mere, eller hvis prisen for at få trykt Himmelskibet stiger.
Flemming Rasch foreslog, at der kunne hentes indtægter ved at få annoncer på hjemmesiden, f.eks. Google ads, som er forholdsvis diskrete.
Ifølge Thomas Winther vil en 20-30 flere medlemmer give væsentlig mere luft i budgettet, jvf. bestyrelsens målsætning om at gøre mere ud af medlemsrekruttering.
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.

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

7. Indkomne forslag
Der var ingen.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende var på valg: Susanne Hodges, Spritt Schapiro og Thomas Winther.
Alle på valg genopstiller. Ingen nye stiller op. Bestyrelsesmedlemmer blev valgt på akklamation.
Tue Sørensen og Bjarne Sinkjær genopstillede som suppleanter. Begge blev valgt på akklamation.

8a. Valg af formand
Susanne Hodges kunne som nævnt ikke deltage, men genopstillede som formand. Hun blev valgt på akklamation.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vagn B. Lauridsen genopstillede og blev valgt. Joannes á Stykki blev valgt som ny revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Thomas Winther informerede om omlægningen af Fantastiks hjemmeside. Vi er skiftet til Wordpress, da det gør det langt lettere at opdatere siden, ikke mindst kalenderen. Vi er dog stadig i forsøgsfasen og tager gerne imod forslag til forbedringer.

Flemming Rasch fortalte planerne for at ændre i foraerne på hjemmesiden.
Det nuværende system er alt for besværligt at vedligeholde, og det opleves alt for ofte, at forumindlæg og mails ikke fungerer sammen. Desuden er hovedparten af grupperne inaktive. Tanken er at revurdere og få luget ud i mailing-listerne. Announce-listen og aktivitetslisten vil fortsat bestå, mens der skal findes en løsning for resten. En mulighed er, at de i stedet kan fortsætte på hjemmesiden i blogform med mulighed for at kommentere. Ingen grupper vil dog blive nedlagt, før der er fundet et alternativ.
Gennem tiden har der været flere, som har haft forslag og idéer til, hvordan man bedst optimerer og vedligeholde foraerne, men ingen som rent faktisk har haft tid og kræfter til opgaven. Bestyrelsen vurderer derfor, at den bedste løsning er den, som er mest enkel og kræver mindst mulig vedligeholdelse.

Flemming Rasch oplyste, at han ligger inde med alle de gamle forum-indlæg fra før det seneste serverskifte, så hvis nogen er interesseret i noget bestemt af historisk interesse, kan de kontakte ham.

Mødet afsluttet kl. 20.30.

