
Referat af Fantastiks generalforsamling 2020/21 

03-Maj-2021, kl 19.00. Afholdt over Zoom 

Deltagere: Flemming Rasch, Klaus Æ. Mogensen, Kenneth Krabat, Henrik Conradsen, Kenneth 

Holm Larsen, Bjarne Sinkjær, Andreas Søe, Tue Sørensen, Thomas Winther 

1. Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Flemming Rasch 

Referent: Thomas Winther 

 

Dirigenten konstaterede at da vi ikke afholdt en generalforsamling i 2020, kan man godt sige at denne 

er for sent indkaldt. Yderligere så skulle den have afhold i April. Der var dog ingen indvendinger fra 

generalforsamlingen om gyldigheden af forsamlingen. 

 

2. Formandens beretning for 2019 og 2020 

Fantastik blev startet i 2003 af en flok mennesker med interesse for de fantastiske genrer. Fra starten 

af var tanken at vi skulle omfatte alle genrerne og i alle de medier de findes i. Det skulle ske ved at 

medlemmer dannede interessegrupper, som var projekter netop de medlemmer brændte mest for. 

Foreningen i sig selv skulle så være det organisatoriske backup til de grupper. Det er en model som er 

meget anderledes end det vi kender fra andre steder af samfundet, hvor man har en hierarkisk 

inddeling, med bestyrelse, ledelse, afdelinger og så videre, der alt sammen knyttes sammen af nogle 

mål og en strategi der er fælles for hele organisationen. Hos os skulle alt være så decentralt som 

muligt, og ingen skulle stille sig op og bestemme hvad vi skulle lave. 

Det princip har både været vores styrke og vores svaghed. Der har ikke været en enkelt ide, eller en 

sammentænkt plan for hvad vi ville med foreningen Fantastik. Det har gjort det svært for os at blive 

bemærket, og få fat i nye medlemmer. Men på den anden side har vi startet mange ting op, så som 

festivalen Fantasticon og bladet Himmelskibet. Der er da også kommet nye medlemmer med i 

foreningen, ligesom der er mange medlemmer som har forladt foreningen. 

De seneste år har der desværre været en del tilbagegang i foreningen. Kun få nye projekter er startet 

op, og nogle af de gamle kører ikke så godt mere. Så hvis ikke vi skal sygne helt hen, må noget ske. 

Jeg tror at os der har været med i alle atten år, eller de fleste af dem, er ved at køre lidt trætte, og har 

svært ved at se hvordan en forening vi har vænnet os til kan forandre sig. Skal vi skifte helt kurs og få 

os et mere tydeligt ”brand” med nøje fastlagte regler for hvem vi er og hvad vi gør? Skal vi finde en 

anden forening at slå os sammen med? Eller skal vi bare erkende at som alle andre ting har foreninger 

deres tid, og for Fantastiks vedkommende er den tid ved at være ovre? 

Men indtil videre har vi da stadig en forening og nogle aktiviteter. Siden marts 2020 har næsten alle 

aktiviteter ligget brak. I bestyrelsen besluttede vi at aflyse alt, inklusiv at opkræve kontingent for 

2020. Dog er Himmelskibet stadig udkommet med hele tre numre i 2020, og der er netop udkommet 

et 2021-nummer. Vi har også valgt at afholde denne generalforsamling online, både for at undgå 

problemer med restriktioner på forsamlinger og fordi vi ikke vil bidrage til spredning af Covid-19. Nu 

håber vi så snart at kunne få gang i nogle aktiviteter igen. Det gælder for eksempel vores cafemøder i 

Valby, hvor det snart må blive vejr til at sidde udenfor. 

Men nu vil jeg give ordet videre til andre der vil fortælle om vores aktiviteter siden sidste 

generalforsamling. 



 

Klaus berettede om Himmelskibet 

Vi er overgået til kun at udgive Himmelskibet 2 gange årligt, efter der har været problemer med at få 

udgivet 4 gange årligt. 

Han opfordrer nye kræfter til at melde sig til redaktørposten, da han ikke forventer at fortsætte mange 

år endnu. 

Downloads-tal for de elektroniske numre: 

 

 

Deadline for næste nummer er 1/9 2021 

 

3. Kassererens beretning for 2019 og 2020  

Regnskabet for 2019 og 2020 er adskilt i oversigten, men jeg har valgt også at lave en kolonne hvor 

de er samlet, da der jo ikke var en generalforsamling i 2020. 

Gennemgang af regnskabet. 

Indtægter 

Der blev opkrævet kontingent i 2019, men bestyrelsen valgte ikke at opkræve i 2020, da mange ting jo 

var gået i stå og der ikke var den store forventning om at vi ville komme til at afholde nogen 

arrangementer i det år. Af andre indtægter var der forskelligt salg af henholdsvis gamle numre af 

Himmelskibet, samt salg af jubilæumsbogen. 

I 2020 fik vi udbetalt et beløb fra Copydan da en novelle fra Himmelskibet/jubilæumsbogen (”Til min 

Far” af Thomas Winther) da den havde været brugt som en eksamensopgave. Beløbet er sat ind under 

”Andet salg”. 

Udgifter 

Udgifterne vidner om de få aktiviteter der var i 2020. Den største post er de gebyrer vi betalte til 

banken (Bank Nordic) da de skruede gebyrerne endnu højere op, så vi lukkede kontoen i 2020, og jeg 



har så oprettet en privat konto som pengene er sat ind på. Vi skal have flyttet pengene til en rigtigt 

foreningskonto igen, men vi skal finde en der ikke har alt for mange gebyrer. 

Ved at vi ikke opkrævede kontingent i 2020, så har alle medlemmer fået opsagt deres betalingsservice 

aftale med Fantastik. Vi var ikke klar over, at det var en konsekvens af ikke at have nogen 

opkrævninger i et år. Det betyder så også, at når vi næste gang opkræver kontingent, vil alle 

medlemmer modtage en opkrævning via brev. 

Der er pt. Registreret 96 medlemmer, og det bliver spændende at se hvad tal vi rammer ved næste 

kontingent-opkrævning. 

 

4. Godkendelse af regnskab for 2019 og 2020 

Regnskabet godkendes. Note til regnskabet: Revisor og Kasserer underskrifterne er blevet byttet 

rundt. 

Budgettet for 2021 blev gennemgået. Vi opkræver heller ikke kontingent i 2021. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

Ingen forslag 

Efter et medlem kommenterede på at vedtægterne ikke nævner muligheden for en virtuel digital 

afholdelse af generalforsamlingen, drøftede bestyrelsen om vi skulle lave et forslag til en 

vedtægtsændring omkring dette. I bestyrelsen kom vi dog frem til at vores vedtægter heller ikke 

nævner noget om at generalforsamlingen skal afholdes fysisk, så vi valgte derfor ikke at fremsætte en 

vedtægtsændring. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5 stk. 2 

Af indkaldelsen fremgik det ved en fejl at Bjarne Sinkjær var Andreas Søe suppleanter. De er  begge 

bestyrelsesmedlemmer valgt i 2019, og derfor ikke på valg 

Klaus Æ. Mogensen, Thomas Winther og Tue Sørensen er på valg til bestyrelsen. De genopstillede 

alle, og modtog genvalg. 

Kenneth Krabat og Kenneth Holm Larsen blev valgt som suppleanter. 

Flemming genvælges som formand. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kenneth Holm Larsen blev valgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt 



Det nye arrangement Vilde Universer den 9 oktober i Århus ser rigtigt spændende ud, og vi vil følge 

det. Hvis det bliver et arrangement med stande, bør vi overveje om Fantastik skal have en stand. 

Det blev drøftet om det er ved at være tid til en ny bog, der opsamler indhold fra Himmelskibet.  


