Referat af generalforsamling i Fantastik den 5. marts 2014

Til stede: Susanne Hodges, Thomas Winther, Lars Ahn Pedersen, Jesper Rugård, Spritt Schapiro, Tue Sørensen, Flemming Rasch, Klaus Æ. Mogensen, Andreas Søe, Thorkild Rasmussen og Joannes á Stykki.

Dagsorden

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


2. Formandens beretning
Formand Susanne Hodges konstaterede, at 2013 havde været et stille år for Fantastik og overlod ordet til Tue Sørensen, som fortalte om gratisbiografen Laterna Magika og Den Fantastiske Kultfilm Quiz.
Laterna Magika har fået opbygget sig et større publikum på Blågårds Bibliotek, og de sidste gange har der været over 30 fremmødte. Det laveste har været 10-15. Det er på tale at forsøge at starte en gratisbiograf op på endnu et bibliotek.
Quizzen lever sit eget stille liv i Husets Biograf. Deltagertallet ligger på 8-10 per gang, men der arbejdes på at tiltrække flere. Der har været holdt en quiz til et støttearrangement for IKK-festival på Københavns Universitet Amager, hvor der deltog hele 10 hold (PS Ved quizzen den 12. marts kom der hele 20 deltagere).
Klaus Æ. Mogensen fortalte om Himmelskibets fremtid, der har været til diskussion på grund af portostigninger, og fordi distributionsstøtten falder bort. Målet er dog fortsat at udgive fire numre om året. Thomas Winther er stoppet som redaktør, men Tue Sørensen har sagt ja til at tage over og være redaktør på skift med Klaus. 


3. Kasserens beretning
Thomas Winther præsenterede regnskabet for 2013, der endte med et overskud på 1.312,91 kr., selv om der var budgetteret med et underskud på 1.986,69 kr.

Her er hans beretning:
Vi har holdt et nogenlunde stabilt medlemstal på omkring 120, men vi ser dog stadig, at der er mange nye medlemmer som kun er medlemmer i et år.
Som det også vil kunne ses, når vi kommer til gennemgangen af nyt budget, så udfordrer de stigende portopriser vores budget, og det hjælper heller ikke, at regeringen har valgt at ændre på distributionsstøtten, således at udgivelser med små oplag (som vores) ikke længere er støtteberettiget. Vi har således ikke søgt om støtte for 2014, da vi ikke falder inden for rammen længere
I anledningen af foreningens 10 års jubilæum solgte vi gamle numre af Himmelskibet til 10 kroner stykket, hvilket ikke helt gav det forventede salg, men lidt gav det dog.
Vi ligger over budget på kontingentsiden, hvilket skyldes en lille stigning i medlemmer, men også at der er nogle biblioteker, der har betalt deres 2014 abonnement i 2013. Der blev ikke afholdt nogen auktion til fordel for Fantastik i 2013 (kun for Fantasticon), så den indtægt, der har været på denne post, har været andet bog- og magasinsalg. Ellers ligger tallene under indtægt meget lig budgettet.
På udgiftssiden lægger vi stort set hele vejen lidt under budgettet. Dette er bl.a. fordi, flere blade har været uddelt personligt i stedet for at blive sendt, og så har ikke alle numre af Himmelskibet været på samme høje antal sider, hvilket har sparet i forhold til trykprisen. Sideantallet har dog ikke været reduceret for at spare, men da der ikke var kommet mere materiale ind end det trykte.

Thomas Winther oplyser, at 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.


4. Godkendelse af regnskab
Thomas Winther: Regnskabet er ikke blevet forelagt for revisoren, da tidspres gjorde, at jeg ikke fik tid til at mødes med ham. Jeg har dog aftalt med ham, at generalforsamlingen godt kan godkende regnskabet med det forbehold, at det efterfølgende godkendes af ham.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet med det nævnte forbehold.


5. Budgetgennemgang, herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet har været holdt i ro i flere år, men det har også betydet stramme budgetter, efterhånden som udgifterne (specielt portoen) har været stigende. Med de sidste portostigninger og den frafaldne distributionsstøtte, så vil bestyrelsen anbefale, at kontingentet hæves til 250 kr. årligt og 350 kr. årligt for et husstandsmedlemskab.
Hæves kontingentet ikke, vil vi være nødt til at se på, hvorledes der kan spares, og da størstedelen af udgifterne går til Himmelskibet, så vil vi være nødt til at se på omfanget, formatet eller udgivelsesraten for bladet.
Note: Det budget, der var medtaget til generalforsamlingen, indeholdt en fejl omkring portoudgiften. Dette blev opdaget på generalforsamlingen og er rettet i den vedhæftede udgave.

Bestyrelsens forslag afstedkommer en diskussion på generalforsamlingen, for problemet er, at ingen reelt set ved, hvad der vil ramme hårdest: En ændring af Himmelskibets udgivelser eller en forøgelse af kontingentet?
Det foreslås at sende spørgsmålet ud i et større forum, dvs. både i Himmelskibet, på Fantastisks hjemmeside og i Facebook-gruppen Danske Fantastik Fans.
Efter at have taget en timeout beslutter bestyrelsen sig for at trække forslaget om en kontingent-stigning tilbage og udskyde spørgsmålet til næste år. Den mellemliggende periode skal bruges til at få spurgt medlemmerne, hvad de synes, der skal gøres for at løse problemet med portostigningerne og den manglende distributionsstøtte.
Dermed besluttes det også at vedtage et budget med et underskud på 3.528 kr., men hensigten er helt klart, at det ikke gentager sig til næste år. 


6. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen yderligere 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.
Susanne Hodges ønskede ikke genvalg. Spritt Schapiro og Thomas Winther var villig til genvalg. Klaus Æ. Mogensen stillede op til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne blev valgt på akklamation.
Tue Sørensen og Bjarne Sinkjær genopstillede som suppleanter. Andreas Søe stillede op som suppleant. Alle blev valgt på akklamation.


8a. Valg af formand
Da Susanne Hodges ikke genopstillede til bestyrelsen, skulle der vælges ny formand. Flemming Rasch 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
Thorkild Rasmussen spørger til, hvad det vil koste at lave en e-udgave af Himmelskibet?
Bestyrelsen har tidligere diskuteret spørgsmålet, men er kommet frem til, at tiden endnu ikke er moden, selv om der ikke er tvivl om, at Himmelskibet en dag også vil udkomme i digital form.
Internt i bestyrelsen er der dog p.t. for lidt viden og erfaring om, hvordan man laver elektroniske magasiner. Dele af bestyrelsen mener desuden, at det ikke vil være nok bare at udgive en pdf af den trykte udgave, da man så ikke udnytter mediets muligheder.
Endelig er der fortsat en del medlemmer, som ikke er i besiddelse af en tablet eller e-reader, men den situation vil med stor sandsynlighed se meget anderledes ud om et par år.

