
Referat af Fantastisks generalforsamling 2019 

 

24/4 2019 kl. 20:30 i Valby Kulturhus 

 

1. 

Dirigent: Klaus Æ. Mogensen 

Referent: Flemming R.P. Rasch 

 

2. 

Formandens beretning (Flemming R.P. Rasch): 

Fantastik er blevet en gammel forening. Vi er for få aktive medlemmer, og os som stadig er aktive, 

har ikke mere den entusiasme som vi havde tidligere. Hvad skal vi gøre ved det? Lave flere 

arrangementer, som kan tiltrække nye medlemmer? Men hvordan? Den ene gang om året vi vejrer 

fanen på Fantasticon, er vi bare en del af den udvidede arrangørgruppe – vi har ikke en stand som 

skiller sig ud og gør folk nysgerrige efter at vide hvad Fantastik er for en forening. 

Men vi har dog stadig nogle ting som åbenbart kan holde på medlemmerne. Siden der ikke kommer 

ret mange til arrangementerne, må der være en del som kan lide Himmelskibet. Ellers er Fantastik 

blevet til et mødested for en relativ lille gruppe af fantastik-fans. Så har vi overhovedet lyst til at 

køre Fantastik videre? Det er et spørgsmål som en kommende bestyrelse må prøve at besvare. 

Kommentarer/ideer fra diverse medlemmer: Slå Fantastik og Fantasticon sammen igen, fokusere 

mere på fantasy, vi har brug for at blive mere klare på hvad Fantastik er for en forening. 

 

Jubilæumsbog (Bjarne Sinkjær): Der var meget mere arbejde i det end forudset. På grund af fejl ved 

første tryk, gik bogen langt over budget. Men bogen samler op på hvad vi har lavet i 15 år. Projektet 

bør gentages, men gerne med nogle flere deltagere. 

 

Himmelskibet (Klaus Æ. Mogensen): Der er kun udkommet et trykt og et digitalt nummer siden 

sidst. Den digitale udgave var af omtrent samme omfang som et trykt blad, dvs. 184 sider i det nye 

format, der omtrent svarer til et 60 siders A4-blad. 

Kommentarer: Husk at skrive i anmeldelsen hvis der er modtaget et anmeldereksemplar, lav evt. en 

side om foreningen bag i bladet, redaktøren kan kontakte bestemte folk og bede dem skrive om 

noget de kender til, lav temaer, fantasy for voksne er et uopdyrket marked, hvorfor har vi flere 

brands – et til foreningen og et til bladet? 

 

3. 

Kasserens beretning (Thomas Winther): 

Jeg har valgt at lade regnskabsåret løbe ind til den 3 januar 2019, for at få de sidste poster der 

relaterede sig til 2018 med. 

 

Indtægt: 

Der var 90 betalende medlemmer i 2018. De år der var flest var der omkring 130. 

Der var 11 der meldte sig ud i 2018, og 3 der meldte sig ind 

Da der udkom et enkelt trykt nummer af Himmelskibet i 2018 så fik vi en enkelt annonce indtægt 

I forbindelse med bog projektet donnerede Bjarne 3.000 til foreningen, hvilket vi takker for 

 

Udgift: 

På udgiftssiden så er det jubilæumsbogen der primært fylder, plus det sidste fysiske nummer af 

himmelskibet som også udkom i 2018. Forsendelse og tryk dækker således disse. Under 

trykkeomkostningerne skal det nævnes at der blev lavet et nyt tryk af bogen, da den første indeholdt 

en del fejl. 

En ting der er værd at lægge mærke til er at banken igen har skruet op for deres gebyrer. Jeg er dog 

ikke sikker på at vi umiddelbart finder noget billigere hvis vi skal have en decideret foreningskonto. 



Med de nye EU anti-hvidvask regler så er det i det hele taget blevet vanskeligt at åbne en sådan 

konto. 

Et alternativ er at jeg åbner en ekstra privat konto og overføre pengene til den. Så vil vi slippe for 

gebyrerne (for nu), men det vil stride imod god skik på den måde at oprette en sammenhæng 

imellem min privat økonomi og foreningens. 

Ellers så er det de sædvanlige drift omkostninger til møder (Generalforsamlingen), domæne og 

webhotel, Betalingsservice og vores bidrag til Fantasticon 

På trods at det underskud vi endte ud med, så havde vi ved regnskabets afslutning 9.670,69 kr. 

 

Budget for 2019 

Jeg har i budgettet regnet på både hvis vi skal udgive en bog i 2019, og hvis vi ikke skal. 

Umiddelbart tror jeg ikke vi kommer til at udgive en i 2019. 

Jeg har regnet ud fra en nedgang i medlemmer, da jeg tror vi kan forvente en nedgang ved at vi 

endnu ikke har fået sendt et nummer af Himmelskibet ud i år, samt at vi nok endnu ikke har set 

konsekvenserne ved at vi er gået væk fra et trykt blad. 

Men ellers så er tallene nogenlunde overført. Indtægter for bogsalg og auktionen er noget der har 

fundet sted, og er derfor ført ind. Vi står til at få et godt overskud i år, men dette skal ses i lyset af at 

vi ikke planlægger bogen fysiske udgifter eller nye aktiviteter. Det vil nok også være fint at få lidt 

polstring på kistebunden, og så se om vi kan lave aktiviteter i 2020 for disse penge, hvis vi ikke 

finder nogen i 2019. 

 

4. 

Regnskabet blev godkendt (enstemmigt). 

Banken har hævet gebyret, men det er generelt blevet mere besværligt og dyrere at være bankkunde 

for en forening, så vi fortsætter indtil videre med samme bank. 

Budget: Vi har råd til at udgive en bog om året, som økonomien ser ud nu (med 85 medlemmer). 

Kontingent bliver på 150 kr om året. 

Kommentarer: Gratis kontingent for unge? Nye medlemmer får jubilæumnsbogen. 

 

5./6. 

Der var ingen forslag 

 

7. 

Jesper Rugård og Martin Hjort Eriksen genopstillede ikke. Bjarne Sinkjær og Andreas Søe blev 

valgt ind i stedet, og Flemming R.P. Rasch blev genvalgt. Suppleant: Joannes a Stykki.  

 

8. 

Revisor: Bjarne Sinkjær. 

 

9. 

Under et af de andre pun kter var der et forslag om en endags-con, hvor der blandt andet skulle være 

en diskussion om foreningens fremtid, og/eller et bestyrelsesmøde med indbudte gæster. 

 

Surftown 

I 2018 fik vi pludselig besked på at vores hjemmesider, som vi flyttede til Surftown for mange år 

siden, ville blive flyttet til Unoeuro. Det skyldtes at et udenlandsk selvskab havde købt Surftown og 

Unoeuro (og en række andre danske internet-selskaber) og åbenbart mente at vores hjemmesider lå 

bedre hos Unoeuro. Da Surftowns og Unoeuros webhoteller ikke ligefrem fungererede på samme 

måde, var der en hel del arbejde forbundet med at få ryddet op i det hele efter flytningen. Hvad 

værre var, så forsvandt vores maillister helt: De var en af grundene til at vi oprindeligt havde valgt 

Surftown, men Unoeuros servere understøtter slet ikke maillister. Nu fungerer det meste dog som 

det skal, så der er ingen aktuelle planer om at flytte hjemmesiderne igen. 


