Referat af Fantastiks generalforsamling 2022
27-April-2022, kl. 19.30. Afholdt over Zoom
Deltagere: Flemming Rasch, Klaus Æ. Mogensen, Andreas Søe, Tue Sørensen, Thomas Winther,
Jóannes á Stykki
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Klaus
Referent: Thomas
2. Formandens beretning
Der har stort set ingen aktivitet været i foreningen siden sidste generalforsamling, herunder
ingen bestyrelsesmøder. Dette skyldes både pandemien, samt manglende initiativer fra
bestyrelsen.
Klaus fortsætter nok kun med Himmelskibet et års tid endnu (2-3 numre), herefter stopper
han, hvilket han også tidligere har annonceret i bladet, uden der er andre der har meldt sig
til at tage over.
3. Kassernes beretning /
4. godkendelse af regnskabet
Regnskabets få poster blev gennemgået og godkendt.
5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ikke sendt nogle forslag fra bestyrelsen ud.
Vi drøftede de sidste års lave aktivitet, og det dårlige fremmøde til generalforsamlingen. Der
var enighed om at vi vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling omkring
nedlæggelse af foreningen. Inden denne ekstraordinære generalforsamling, så vil vi i
bestyrelsen drøfte en model for hvilke aktiviteter der kunne køre videre i andre formater
(herunder Himmelskibets anmelderblog).
Vi kan selvfølgelig håbe på at der på den ekstraordinære generalforsamling dukker nye folk
op med ideer og energi til at drive foreningen videre.
Den første bog dækkede Himmelskibet nr. 1-50. Siden dengang er der kun udkommet 4
trykte numre, og de resterende har været elektroniske som har været frit tilgængeligt. Det
blev drøftet om der er behov for en bog der dækker de numrene fra 51 og op, hvilke der ikke
umiddelbart blev fundet behov for. Men hvis der er en der melder sig til at lave bogen, så
kunne det måske komme på tale.
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Den nuværende bestyrelse fortsætter ind til en ekstra ordinær generalforsamling.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Der blev ikke valgt en ny revisor eller revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Se punkt 5.

