
Referat fra Fantastiks Generalforsamling 2018 

Fremmødte: Tue Sørensen, Thomas Winther, Klaus Æ. Mogensen, Flemming Rasch, Andreas Søe, 
Joannes a Stykki, Thorkild Rasmussen 

Referent: Tue Sørensen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5 stk. 2 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

Ad 1: 

Der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen. Klaus Æ. Mogensen valgtes som dirigent; Tue 
Sørensen som referent. 

Ad 2: 

Formandens beretning: 

Det forgangne år har været lidt magert aktivitetsmæssigt. Men vi har dog holdt traditionerne ved 
lige, med den meget populære julefrokost og sommerudflugten, som i år gik til observatoriet ved 
Brorfelde. Vi har også afholdt to auktioner, heraf den ene til fordel for Fantasticon. Desværre har 
resultatet fra de seneste 2-3 auktioner været ret magert, så bestyrelsen besluttede at holde en pause 
med auktionerne. Vores cafemøder og møder i skrivegruppen har oplevet den sædvanlige op og 
nedgang, somme tider måneder uden møder, andre gange møder med mange deltagere. Vores 
filmquiz og Lanterna Magica gratisbiffen kører stadig fint, med hhv. 6 og 11 arrangementer om 
året. Det samme gør filmarrangementerne hos Klaus, hvor der er fyldt op med deltagere. Men hvis 
vi ser på hvor mange af vores arrangementer der kan trække nye medlemmer til, og virker åbne for 
folk udefra, så ser det lidt magert ud. Derfor håber jeg at vi fremover kan få gang i nogle flere åbne 
arrangementer. Med hensyn til bestyrelsens arbejde, så er det meste af tiden siden sidst gået med at 
snakke om overgangen til en elektronisk udgave af Himmelskibet, og hvad det betyder for 
medlemmerne. Planen er lige nu er at vi ikke helt at opgiver papir, og hvert år laver en årbog med 
det bedste fra dt foregående års magasiner. Generalprøven på den bog bliver jubilæumsbogen med 
opsamling af nummer 1-50, som udkommer senere i år. 

Ad 3: 



Kassererens beretning for regnskabsåret 2017: 

I 2017 har vi været ca. 110 medlemmer inklusiv 12 biblioteker. Der var 15 der meldte sig ud og kun 
2 nye der meldte sig ind. I 2016 var der 22 udmeldelser og 4 der meldte sig ind. Jeg tænker både 
antallet af udmeldelser skal ses i lyste af den kontingent stigning vi havde for et par år siden, og så 
det lave aktivitets niveau vi har haft de seneste år. 

Der udkom kun 3 numre af Himmelskibet i 2017 hvilket på regnskabet gør at vi ikke havde samme 
reklameintgæter, og heller ikke samme udgifter til tryk og Porto. Det manglende nummer er 
planlagt til at udkomme her i 2018, så det er udgifter er er blevet overført til 2018 regnskabet, og 
derfor også fremgår af 2018 budgettet. Jeg indkøbte dog allerede i 2017 de meste af det porto der 
skal bruges til himmelskibet nummer 54. 

 Nu vi lige er ved portoen, så har jeg kigget på hvad det kostede at sende Himmelskibet ud de sidste 
5 år: 

·         2014 : 22.50 kr. 
·         2015 : 24.00 kr. 
·         2016 : 27.00 kr. 
·         2017 : 32.00 kr. 
·         2018 : 36.00 kr. 

Der er ikke noget der tyder på at denne himmelflugt i priser vil stoppe, hvilket bekræfter at vi ikke 
har råd til at blive ved med at udgive Himmelskibet på papir med mindre vi skulle have hævet 
kontingentet betragteligt. Men efter H54 så bliver bladet kun elektronisk, hvilket gør at vi kan 
sænke kontingentet (vender tilbage til dette under budgettet for 2018) 

Bort set fra de poster der berører Himmelskibet, så følger regnskabet meget godt budgettet, men det 
har også været et stramt budget hvor der ikke har været plads til mange udgifter. 

Ad 4: 

Kassereren gennemgik budgettet for 2018, og generalforsamlingen godkendte enstemmigt 
regnskabet for 2017. 

Ad 5: 

Bestyrelsen foreslår en kontingentnedsættelse til 150 kr. årligt, grundet overgang til elektronisk 
Himmelskibet. Til gengæld vil der (som tidligere besluttet) blive trykt en årbog med det bedste fra 
det forgangne års numre af Himmelskibet, samt en jubilæumsbog som allerede er under 
forberedelse. Det vil også blive efterstræbt at bruge lidt flere midler på arrangementer i foreningen. 
Kontingentnedsættelsen blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6: 

Ingen indkomne forslag. 

Ad 7: 



Klaus Æ. Mogensen, Thomas Winther og Tue Sørensen var på valg til bestyrelsen og blev alle 
genvalgt. Flemming Rasch blev genvalgt som formand. Bjarne Sinkjær, Andreas Søe og Joannes a 
Stykki blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter 

Ad 8: 

Bjarne Sinkjær blev genvalgt som revisor, og Andreas Søe blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Ad 9: 

Flemming foreslår eftermiddagsarrangementer med forfattere/foredrag som nemmere alternativ til 
festivaler, og for at tiltrække flere medlemmer til foreningen (evt. med entré for ikke-medlemmer). 
Vi mangler stadig at få arrangeret en sommerudflugt i år. Laterna Magika arrangementer bør skrives 
ind i hjemmesidens kalender. Der bør laves Facebook Event-sider til vores cafémøder. 


