Referat af generalforsamling i Fantastik den 9. marts 2015

Til stede: Susanne Hodges, Thomas Winther, Lars Ahn Pedersen, Jesper Rugård, Spritt Schapiro, Tue Sørensen, Flemming R. P. Rasch, Klaus Æ. Mogensen, Bjarne Sinkjær, Andreas Søe, Martin Hjort Eriksen og Thor Rosenkrantz-Theil.

Dagsorden

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


2. Formandens beretning
Formand Flemming R. P. Rasch gennemgik årets arrangementer i foreningen:
- Cafeaftener kører fortsat. Der tales tit om at prøve andre steder end Café Asta, men det er endnu ikke blevet til noget.
- Julefrokosten er fortsat det af vores arrangementer, der har flest deltagere.
- Det blev til to udflugter i 2014: Middelaldercentret i Nykøbing Falster og udstillingen Gateway to Space i Bella Center.
- Gratisbiografen Laterna Magica fortsætter på Blågårdens Bibliotek med Tue som primus motor i samarbejde med forskellige bibliotekarer.
- Den Fantastiske Kultfilm Quiz har fået opbygget et stampublikum på 15-20 deltagere i Husets Biograf, men kan godt bruge flere quizmastere, efter at Tue er stoppet.
- Der blev holdt to auktioner i 2014, selv om der kun var planlagt én.
- Dertil kommer de månedlige filmdage, skrivegruppens møder og biografturene.

På minussiden tæller de ting, der ikke blev nået i 2014:
- Andre typer møder så som spildage og forfatterpræsentationer.
- Tilstedeværelse på andre arrangementer end Fantasticon.
- Flere udflugter.
- Større tilstedeværelse i medierne. Vi er "den usynlige forening," hvor det virker til, at kendskabet er større til vores enkelte aktiviteter (f.eks. gratisbiografen) end til foreningen selv.

På nettet:
- Forummet og maillisterne er præget af lav aktivitet, fordi stort set alt foregår på Facebook i dag. Maillisterne bevares af hensyn til de medlemmer, som ikke er på Facebook.
- Facebookgruppen Danske Fantastik Fans, som bestyres af Fantastik, har 379 medlemmer, hvoraf kun hver fjerde er medlem af foreningen.
- Himmelskibet har sin egen anmelderblog, der også er begyndt at bringe anmeldelser, inden de kommer i magasinet.
- Det overvejes, om vi skal være aktive på andre sociale medier. Flemming har selv taget initiativ til en podcast, men har kun haft tid til at lave to udgaver.

Himmelskibet:
Der blev i efteråret gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring Himmelskibets fremtid. Der blev afgivet 90 svar, hvoraf cirka en fjerdedel kom fra ikke-medlemmer.
Hovedkonklusionen blev, at vi fortsætter med at udgive Himmelskibet i trykt form, selv om det er en dyrere løsning, men at vi også begynder at forberede en elektronisk udgave.

Martin foreslår, at markedsføringen bør målrettes mod f.eks. studenterforeninger, hvor der findes mange fans af de fantastiske genrer, der ikke ved, at der eksisterer et organiseret fanmiljø.
Tue mener, at kalenderen på Fantastiks hjemmeside bør have en mere fremtrædende placering, og både han og Flemming nævner, at Foreningen Fantastik bør have sin egen Facebook-side.
Martin siger, at det smarteste vil være at lave en overordnet webløsning, der integrerer hjemmesiden, Himmelskibet, Facebook etc. med hinanden.
Der nedsættes en it-gruppe bestående af Martin, Bjarne, Tue og Jesper, som kigger på mulighederne.

Klaus aflagde beretning på vegne af Himmelskibets redaktører (den anden er Tue):
Bestyrelsen har besluttet, at Himmelskibet i hvert fald skal udkomme i trykt form frem til nr. 50 (dvs. udgangen af 2016). Det giver os tid til at eksperimentere med forskellige elektroniske løsninger, og flere medlemmer vil have fået tablets og e-boglæsere.
Martin har allerede lavet en ePub-udgave af det seneste nummer af Himmelskibet for at se, om det kunne lade sig gøre. Det gav nogle værdifulde erfaringer, som kan bruges i det videre arbejde, men vi er stadig langt fra at have noget, der kan præsenteres for medlemmerne.
Klaus understreger, at gæsteredaktører altid er velkomne!

Formandens beretning blev godkendt.   


3. Kasserens beretning
Kasserer Thomas Winther fremlagde regnskabet for 2014. Årets resultat blev et underskud på 821,65 kr. Det var bedre end forventet, eftersom der var budgetteret med et underskud på 3.528 kr.
Forklaringen var bl.a., at der blev holdt to auktioner til fordel for Fantastik i 2014 i stedet for kun én. Desuden blev der solgt flere eksemplarer af Himmelskibet end forventet, og de afsatte midler til PR blev ikke brugt.
Udgifterne til administration blev højere end forventet, fordi kontoen pludselig blev låst, og det kostede 300 kr. at få support fra Nets. Endelig indførte banken et gebyr på foreningskonto, hvilket efterhånden er kutyme hos de fleste pengeinstitutter.


4. Godkendelse af regnskab
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Thomas Winther oplyser, at vores kassebeholdning er på 26.500 kr., svarende til hvad det koster at udgive Himmelskibet i et år, selv om foreningen skulle blive nedlagt.


5. Budgetgennemgang, herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at kontingentet blev hævet til 250 kr. om året (350 kr. for et husstandsmedlemskab). Baggrunden var bl.a. de seneste års portostigninger og tabet af distributionstilskuddet, som har ramt alle små bladudgivelser, deriblandt Himmelskibet.
Thomas oplyste, at hvis kontingentet blev på 200 kr. om året, ville det medføre et årligt driftsunderskud på 4.500 kr., der langsomt, men sikkert vil udhule foreningens økonomi og på sigt true dens eksistens.
Efterårets spørgeskemaundersøgelse viste, at flertallet af medlemmerne hellere ser, at kontingentet bliver hævet, end at der udkommer færre numre af Himmelskibet.

Thomas vurderer, at der nok går fem år, før portoen er steget så meget, at det igen bør overvejes at hæve kontingentet.
Flemming nævner muligheden for at undersøge andre former for distribution. I dag kan det ofte vise sig at være billigere at få trykt et magasin i udlandet og få det distribueret derfra, fordi Post Danmark ikke kan bestemme over portoen.

Forslaget om at hæve kontingentet til 250 kr. om året (350 kr. for et husstandsmedlemskab) blev enstemmig vedtaget af generalforsamlingen.


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: Flemming R. P. Rasch, Lars Ahn Pedersen og Jesper Rugård.
Alle tre var villige til genvalg. Spritt Schapiro meddelte, at hun ønskede at træde ud før tid, mens Martin Hjort Eriksen erklærede sig villig til at træde ind i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne blev valgt på akklamation. Lars Ahn Pedersen overtager Spritt Schapiros resterende år, så Martin Hjort Eriksen får en toårig periode.
Thomas Winther har tidligere over for bestyrelsen luftet muligheden for, at han ville stoppe som kasserer, men har valgt at fortsætte på posten.
Tue Sørensen, Bjarne Sinkjær og Andreas Søe genopstillede som suppleanter. Alle blev valgt på akklamation.


8a. Valg af formand
Flemming R. P. Rasch blev genvalgt.


9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Vagn B. Lauridsen genopstillede og blev valgt. Bjarne Sinkjær blev valgt som ny revisorsuppleant.


10. Eventuelt
Bjarne opfordrer til, at der bliver indhentet tilladelser fra Himmelskibets bidragsydere, så det også er muligt at udgive elektroniske udgaver af de gamle numre.

Bestyrelsen diskuterer, om Fantastik skal have en stand på Copenhagen Comics.
Vi har fået tilbud om at dele en stand med tegneseriekollektivet Urkraft, hvilket vil koste 1.100 kr.
Der er generel enighed om, at vi bør deltage, men Spritt, Jesper og Lars påpeger, at det er tale om en udgift, som ikke er dækket af budgettet for 2015. 


