Referat af generalforsamling i Fantastik den 11. april 2013.

Til stede: Susanne Hodges, Thomas Winther, Lars Ahn Pedersen, Spritt Schapiro, Tue Sørensen, Flemming Rasch, Klaus Æ. Mogensen, Bjarne Sinkjær og Thorkild Rasmussen.

Dagsorden

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

2. Formandens beretning
Formand Susanne Hodges afgav sin beretning:

Fantastik på standbesøg
Standmaterialerne vi fik designet og produceret sidste år er blevet brugt på Star Wars weekenden i maj, Fantasticon 2012 samt fantasymessen på Herlufholm Kostskole i september. Vi har planer om at have en stand på årets Comics, men har ikke fastlagt planerne endnu. Vi har også planer om at lave lidt nye materialer til stand pakken.  Og så vil vi naturligvis være tilstede på årets Fantasticon.

Arrangementer & Auktioner
Vi har afholdt to auktioner i det foregående år. En til fordel for Fantastik og en til fordel for Fantasticon. Vi har efterhånden fået ryddet godt på i de gamle bogstakke og der kommer flere nye ting til. Der er planlagt 2 auktioner i løbet af året. En til fordel for Fantastik og en til fordel for Fantasticon.

De sociale aktiviteter så som bioture, film og tv-arrangementer, cafe-aften kører stadig løbende. 
Bestyrelsen har også diskuteret muligheden for at få gang i forfatter/tema aftner igen. Der mangler dog en person til at stå for dette.

Den årlige sommerudflugt/skovtur endte med at gå til Stevnsfortet og blev en succes med 15 deltagere og fremragende sommervejr, så der blev også tid til en dukkert for nogens vedkommende.

Foreningens julefrokost blev igen holdt hos Klaus og det siger vi alle tak for! Stakken af pakker og mad vokser år for år og dette arrangement må vist være foreningens mest populære.

Vi har fået et nyt samarbejde i gang med Huset-KBH. Husets biograf har i gennem mange år vist film, der passer lige ind i Fantastiks verden. Derfor kontaktede bestyrelsen Jack Stevenson, der står for husets biograf, med henblik på et samarbejde. Det er ført til Den Fantastiske Kultfilm Quiz. Her quizzes der den sidste torsdag i måneden om alt fra The Blob til Star Wars. Quizzen er åben for alle både medlemler og ikke-medlemmer. Der er afholdt 3 quizzer og der er aftalt 3 til.

Der vises film i filmklubben Laterna Magika hver måned, nu på andet år. Deltagerantallet er stille og roligt steget siden starten. Det kan vi takker programplanlæggeren Tue Sørensen for. Vi havde også et kort samarbejde med Østerbro bibliotek omkring Monsterbiffen men det blev droppet på grund af manglende opbakning fra biblioteket.

Da foreningen i år fylder 10 år planlægger vi at fejre dette med en udklædningsfest i forbindelse med Halloween. 

Fokusområder i 2013/14
Rent personligt synes jeg, det ville være dejligt at høre fra vores mange medlemmer om deres ønsker for foreningen. Det er meget de samme folk, primært bestyrelsen, der tager initiativ til arrangementer etc. Men det er jo muligt for alle medlemmer at deltage og komme med forslag.

Efter formandens beretning efterlyste redaktørerne af Himmelskibet flere artikler og anmeldelser af engelsksproget litteratur samt flere lange noveller. Det er også blevet sværere at skaffe nye annoncører, og lige nu er Fantask reelt set den eneste, vi har.
Det opfordres til, at det bliver varslet i god tid, hvis der er et tema-nummer på vej, så folk kan nå at forberede sig. 


3. Kasserens beretning
Thomas Winther præsenterede regnskabet for 2012, der endte med et overskud på 3.374,25 kr., selv om der var budgetteret med et underskud på ca. 750 kr.
Det skyldes, at der blev hentet flere indtægter på bogsalg og auktion end forventet.

Det opfordres til, at flere medlemmer tilmelder sig Betalingsservice, da det koster foreningen penge at sende girokort ud. Lige nu er kun omkring halvdelen af medlemmerne tilmeldt Betalingsservice.

Vores kassebeholdning er på ca. 25.000 kr., svarende til hvad det koster at udgive Himmelskibet i et år, selv om foreningen skulle blive nedlagt.

Den fulde beretning kan læses her:
Vi ligger nogenlunde stabilt på omkring 110 medlemmer (inklusiv biblioteker og hustandsmedlemskaber). Dette giver os en økonomi som lige løber rundt i forhold til 4 årlige numre af Himmelskibet.
 I 2013 vil vi deltage med en stand på Copenhagen Comics. Her er vi også lidt skæve i forhold til arrangementets målgruppe, men vi har også haft en stand de andre år, og vælger at have det igen. Jeg vil opfordre folk til at melde sig som frivillig til Copenhagen Comics, da de mangler frivillige.
 
Gennemgang af regnskabet
Kontingentet ligger lidt over budgettet, men annoncer ligger lidt under. Det er sjældent vi har andre annoncører i Himmelskibet end Fantask.
Der har ikke været nogle donationer i 2012
Auktion og bogsalg ligger et godt stykke over budget. Dette skyldes at vi har solgt ud af det lager af det lager af bøger vi har haft liggende fra auktioner og købte bogsamlinger. Vi har siden modtaget en masse bøger fra Blågårdens bibliotek, så vi har stadig masser på lager til kommende auktioner.
Salget af gamle numre af Himmelskibet ligger under budget. Div salg er fra salg af forskellige ting på messer.
Vi har haft en mindre rente indtægt, samt modtaget distributionstilskud
På udgift siden er der brugt lidt mere på forsendelse, men lidt mindre på trykning af Himmelskibet. Møder har der kun været udgifter til generalforsamlingen.
Administration og gebyr har der kun været et mindre bankgebyr.
Udgifterne til PR dækker over vores del af udgifterne til standen på Fantasymessen (vi delte standen med Rollespilsforlaget og HUF).
Domæne og webhotel ligger lidt omkring budgettet.
Vi har ikke nogen gæld.
Sidste post var betalingen for standen på Fantasticon.
 
4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Budget gennemgang, herunder fastsættelse af kontingent
I det store hele er budgettet lig med 2012. På indtægt siden er der nedjusteret i forhold til Annoncer og salg af Himmelskibet. Vi har allerede modtaget Distributionstilskudet, så her er indsat det reelle tal.
På udgift siden er der justeret lidt på Forsendelse og Trykudgifterne for at matche 2012 udgifterne. Møder er nedjusteret, mens PR er opjusteret i forhold til forventede messe udgifter (bortset fra Fantasticon som har sin egen post).
Dette giver et budgetteret underskud på omkring 1.500 kr. Da dette ligger inden for det vi gik over budget på indtægt siden i 2012, mener jeg det er acceptabelt.  Jeg vil derfor anbefale at vi fastholder kontingentet på de nuværende 200 kr. (300 kr. for hustandsmedlemskaber).
På opfordring fra generalforsamlingen opjusteres PR budgettet med yderligere 500 kr., så vi kan trykke yderligere standmateriale.
Vi ender derved med et budgeteret underskud på 2000 kr.

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: Jesper Rugård Jensen, Flemming Rasch og Lars Ahn Pedersen.
Alle på valg genopstillede. Ingen nye stillede 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 genopstillede som formand og blev valgt på akklamation.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vagn B. Lauridsen genopstillede og blev valgt. Klaus Æ. Mogensen blev valgt som ny revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Der blev spurgt til muligheden for at udsende nye og gamle numre af Himmelskibet som pdf eller i e-udgaver, da det kan spare udgifter til porto og måske få bladet ud til en ny målgruppe.
Der er dog flere praktiske problemer forbundet med dette. Hvis de gamle numre skal sendes ud, vil det kræve, at der bliver indhentet tilladelser fra skribenterne.
Et andet problem er økonomien. Hvis der skal trykkes færre numre af Himmelskibet, vil trykningen blive dyrere per nummer, og det kan æde besparelsen.
Endelig er der arbejdet med at have både trykte udgaver og e-udgaver, og lige nu er der ingen til at påtage sig den ekstra indsats.
HS-redaktør Thomas Winther sagde, at han ikke er i tvivl om, at den dag kommer, hvor Himmelskibet kun eksisterer i en e-udgave, men at det for hans vedkommende bliver enten eller - dvs. enten udkommer magasinet kun på tryk eller elektronisk, ikke begge dele samtidig.

Læsegruppen er forsøgt genstartet, men har haft svært ved at komme i gang.
Det foreslås, at konceptet ændres, så alle ikke behøver at have læst den samme bog, fordi der er stor forskel på at læse noget af lyst, eller fordi man skal.
I stedet lægges der op til, at man fortæller de andre i gruppen om en bog, man har læst og synes godt om og ad den vej kan inspirere hinanden.

Endelig foreslås det, at Fantastik kunne forsøge sig med en årlig bogudgivelse som en måde at skaffe sig flere indtægter på. Det kræver dog, at man kan finde et oplagt emne, og at nogen har tid og lyst til at påtage sig arbejdet.



