
Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Indtægter
Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000
Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti på 20000
Sponsor Fantask 10.000 Heraf 5000 som gavekort
Sponsor Kbh. kommune: Valby Loakaludvalg 14.000 Yderligere underskudsgaranti på 40000
Kbh komune: Lokalkulturpuljen 0 Underskudsgaranti på 10000
Sponsor Carlsbergs Mindelegat 10.000
Sponsor SAS 10.000
Sponsor Novo Nordisk 3.000
Sponsor Jydholm it 5.000 Kontant del - derudover markerede poster
Salgsstande diverse 13.000
Reklame i programbog SF-boghandlen Sverige 3.000
Indbetalinger fra forhåndstilmeldte pr 15/9 35.669
Gallamiddag (neutral 25000) 25.000
Billetter solgt på festival 50.021 Inclusive eftbetaling af tilmeldinger
Indtægt på festivalbog 2.898
Merchendice (T-shirts) 1.550 Skøn
Programbog 6.000 Skøn
Round table arrangementer 2.000 Skøn
Overskud auktion 5.770
Overskud bar 1.327
Overskud Fanstand/provisionssalg 5.535
Renteintægt 775
Google adds 244
Samlede intægter 219.789

Udgifter
Kontorudgifter  Spomsoreret af bestyrelsen
Revisor 52 Kun porto
Pr bureau  Hviler i sig selv
Målrettet annoncering  Sponsoreret af Jydholm
Indkøb og tryk af T-shirts 5.625
Tryk af informationsmateriale kort+bogmærker+visitkort 11.225
Tryk af informationsmateriale foldere 4.306
Tryk af plakater 5.550
Udsendelse af informationsmateriale (embalage + porto)  Sponsoreret af Jydholm
Tilskud til 'the Nordic Fan Fund' NOFF 250
Æresgæster: Flyrejser 14.996
Æresgæster: Hoteludgifter 30.850
Æresgæster forplejning mv. 12.673
Transportudgifter i DK æresgæster og foredragsholdere 10.570
Vingaver til foredragsholdere 4.188
Billetter (tryk + diverse)  Sponsoreret af Jydholm
Tryk af Programbog 9.856
Transport af udstyr  Indeholdt i 'Diverse materialer'
Leje af AV-udstyr  Indeholdt i 'Diverse materialer'
Præmier og priser 4.800
Medhjælper-gave (50 x 100 kr) 5.000 Sponsorerede gavekort
Medhjælper-forplejning  Indeholdt i 'Diverse materialer'
Materialer til udstillinger  Indeholdt i 'Diverse materialer'
Diverse materialer 27.529
Husleje 7.900
Gallamiddag (neutral 25000) 25.000
Andre udgifter 4.367
Samlede udgifter 184.737

Resultat (overskud) 35.052

Underskudsgarantier (der heldigvis ikke blev brug for)
Kbh komune Lokalkulturpuljen 10.000 Carl-Eddy Skovgaard
Science Fiction Cirklen (SFC) 20.000 Kasserer Eurocon 2007
Kbh komune Valby Loaludvalg 40.000 Søndervangs Alle 27

2500 Valby

Samlet overskud af Eurocon 2007 er dermed som det fremgår af ovenstående  kr. 35.052
Beløbet vil ifm. lukning blive udloddet til brug på SF aktiviteter i fremtiden.
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Fordeling af overskud fra Eurocon 2007 21-23/9 2007 
 
Overskuddet blev på    kr. 35.052 
 
Via ansøgning er følgende fordelt  
(det fulde ansøgningsbeløb er bevilliget) 
1. Tue Sørensen, NOFF,    kr. 2.000 
2. Flemming Rasch, Fantasticon 2008,   kr. 10.000 
3. Flemming Rasch, antologi på engelsk,  kr. 3000 
 
Det resterende beløb 20.052 er fordelt på følgende måde: 
 
Olav M.J. Christiansen    kr. 5.000 
Vil donere/benytte beløbet til:  
Fantasticon 2009. Hvis denne ikke afholdes til en senere Con i Danmark 
 
Jesper Andersen   kr. 5.000 
Vil donere/benytte beløbet til:  
Dansk antologi på engelsk i SFC regi. Hvis dette ikke nås i 2009 til Fantasticon. 
 
Knud Larn    kr. 5.000 
Vil donere/benytte beløbet til:  
Dansk antologi på engelsk i SFC regi. Hvis dette ikke nås i 2009 til NoFF. 
 
Carl-Eddy Skovgaard   kr. 5.000 
Vil donere/benytte beløbet til: 
Dansk antologi på engelsk i SFC regi. Hvis dette ikke nås i 2009 til Con aktiviteter.. 
 
 
Det resterende beløb Kr. 52 afsættes til udgifter if. lukning af bankkonto og overførsel af midler. 
 
Tiltrådt af Eurocon 2007’s bestyrelse. 
 
 
 
 
-------------- ---------------------------  -------------- -------------------------- 
Dato/sted Olav M.J. Christiansen  Dato/sted Jesper Andersen 

Formand    Teknik-ansvarlig 
 
 
 
-------------- --------------------------  -------------- -------------------------- 
Dato/sted Knud Larn   Dato/sted Carl-Eddy Skovgaard 

Program-ansvarlig   Kasserer 
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Jesper Andersen: 
Jeg donerer min del af overskuddet til SFC's oversættelses/udgivelses projekt, såfremt den første 
bog udgives i løbet af 2009. Sker dette ikke, vil jeg regne projektet som ikke-igangsat og pengene 
skal derfor gå til Fantasticon. 
 
 
Carl-Eddy Skovgaard: 
Jeg donerer min del af overskuddet til SFC's oversættelses/udgivelses projekt, såfremt den første 
bog udgives i løbet af 2009. Sker dette ikke, vil jeg regne projektet som ikke-igangsat og pengene 
skal derfor gå til con aktiviteter i Danmark Primært Dancon / Fabula hvis en sådan er planlagt til 
2010 ellers til andre science fiction cons i Danmark. 
 
 
Knud Larn: 
Jeg donerer min del af overskuddet til SFC's oversættelses/udgivelses projekt, såfremt den første 
bog udgives i løbet af 2009. Sker dette ikke, vil jeg regne projektet som ikke-igangsat og pengene 
skal derfor gå til NoFF (Nordisk Fan Fund). 
 
 
Olav M.J. Christiansen: 
Jeg donerer min del af overskuddet til Fantasticon 2009. Det skal bemærkes at beløbet skal gå 
direkte til udgifter vedrørende Fantasticon 2009, og beløbet må således ikke indgå i Fantastiks 
øvrige medlemsaktiviteter eller Fantasticon 2008. Hvis beløbet ikke anvendes på Fantasticon 2009 
skal beløbet hensættes til Fantasticon 2010. Hvis der ikke afholdes en Fantasticon i 2010 skal 
beløbet overføres til en anden dansk con i 2010 eller 2011 eller – hvis dette ikke er muligt – 
hensættes indtil den næste danske science fiction con. 
-------------------- --------------------------------- 
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ANSØGNINGER m.v. 
---------------------------  
Beskrivelse af projektet/arrangementet: 
Dato: 9/12 2007 Navn: Flemming Rasch 
 
Fantasticon 2008. 
Formål: Grundtanken bag Fantasticon er at etablere en årlig dansk con, hvor fans kan mødes. 
Fantasticon er for både science fiction, fantasy og horror, men med lidt forskellig vægtning fra år til 
år. I 2008 vil science fiction være vægtet højt. 
Indhold: Det handler hovedsageligt om fiktion på tryk, men vi kan også finde på at have kunst, 
tegneserier og andet på programmet, ligesom det er en fast tradition at have et filmspor hvor man 
kan se sjældne og sære film, samt et eller flere indslag med videnskab. 
Tilskuddet skal anvendes til: Som det ser ud lige nu, skal de fleste af udgifterne dækkes af 
entreindtægter. Derfor er det meget vigtigt for os at få suppleret indtægterne. Det vil ske ved at søge 
penge forskellige steder. Eventuelt tilskud fra Eurocon vil blive anvendt til det, eller hvis vi får 
tilstrækkeligt meget tilskud i alt, til at invitere en udenlandsk gæst mere og/eller et indslag med 
musik. Et eventuelt overskud fra Fantasticon vil så vidt muligt blive overført til en følgende 
Fantasticon. 
 
 
--------------------------------  
Beskrivelse af projektet/arrangementet: 
Dato: 9/12 2007  Navn: Flemming Rasch 
 
Der findes meget lidt dansk science fiction oversat til engelsk, i hvert fald hvis der ses bort fra 
etablerede forfattere. At udgive relativt ukendte danske forfattere på engelsk vil formentlig være 
noget af en underskudsforretning. Jeg søger derfor om et tilskud til at udgive en engelsksproget 
antologi med danske science fiction forfattere. Tilskuddet skal bruges til at få prisen ned i et leje på 
omkring det som man kan købe engelsksprogede paperbacks for. Projektet ventes gennemført 
senest i 2009. Såfremt det må opgives, vil jeg forsøge at finde andre der vil/kan, og sende pengene 
videre. 
 
 
-------------------------  
Beskrivelse af projektet/arrangementet: 
Dato: 9/12, 2007 Navn: Tue Sørensen 
 
Nordisk SF-fandom har taget det fælles initiativ at samle penge ind til at sende en (typisk mindre-
bemidlet) fan til en SF-convention i et andet nordisk land. Formålet er at styrke det nordiske 
fanesamarbejde på tværs af landegrænser. Initiativet kan foregå på forskellige måder. Typisk 
udpeges en person som ansvarlig for at samle penge ind og denne indhenter så donationer fra 
fanemiljøet, evt. efter at have opstillet en eller flere kandidater som skal nyde godt af initiativet. 
Indsamlingen skal hovedsageligt dække rejseomkostninger (givetvis en flybillet), samt evt. en lille 
smule forplejning, herunder evt. hotelophold hvis privat indkvartering ikke kan arrangeres. 
Vinderkandidaten, som enten vælges af den NoFF-ansvarlige eller udfra en afstemning blandt de 
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bidragende donorer, sendes så til en udvalgt convention i et af de nordiske lande, med påbud om at 
skrive en convention report efter hjemkomsten. 
 
Undertegnede, Tue Sørensen, var NoFF-fondens vinder-kandidat i 2007, og er blevet udpeget som 
NoFF-ansvarlig for 2008, dvs. at finde en NoFF-kandidat og samle penge ind til at sende 
vedkommende til en nordisk SF convention. Der er endnu ikke fundet en kandidat, eller lavet en 
beslutning om hvilken convention vedkommende skal sendes til, men dette er nærmest bagateller i 
forhold til den del af initiativet som gør det hele muligt: indsamlingen af pengene. Det kan derfor 
loves at der i tilfælde af godtgørelse af Eurocon-midler til dette initiativ vil blive fundet en eller 
flere NoFF-kandidater for 2008, som vil blive sendt til en SF convention i et af de andre nordiske 
lande. Med en godtgørelse på kr. 2.000,- er vinderkandidaten sikret en billet og sandsynligvis lidt 
ekstra. 
 
Nordisk Fan Fund vil naturligvis værdsætte et bidrag af en hvilken som helst størrelse, også et beløb 
på mindre end de ansøgte kr. 2.000,-  Et hvilke som helst bidrag vil være en stor hjælp for 
initiativet, og for samarbejdet mellem de nordisk fandomme. 
 
 
---------------------------  
Beskrivelse af projektet/arrangementet: 
(Efter ansøgning/ide til brug af ledige midler SFC) 
 
Kort info om Dansk antologi på engelsk i SFC regi. 
 
SFC vil prøve at gøre et RIGTIGT STORT internationalt fremstød for dansk SF. 
 
Oversætte et antal danske historier til engelsk og reklamere for dem internationalt og sælge dem 
bl.a. via Amazon og reklamere i Locus for dem. 
 
Sædvanlig SFC praksis 0 for oversættelse, 0 for opsætning og 0 for omslagstegning (Hardys 
Havfrue kan evt. benyttes med mindre vi finder en bedre mulighed).  
 
Overslagsbudget: 
 
Tryk 1000 stk = 25.000 
Porto til nationale og internationale forsendelser til anmeldere ca 2.000  
International reklame ca 10.000  
Porto til forsendelse til Amazon ca 1.500 
 
Pris sættes attraktivt for engelsksprogede. £9.5, $19 dvs. 125 danske kr. inklusive dansk moms (100 
uden). For en bog på ca. 170 sider. På denne måde matches nogenlunde de internationale priser på 
litteratur på engelsk, hvor den bliver prissat under de ’magiske grænser’ vi har bemærket på 
Amazon. 
 
Forventet salg: 
Lokalt Danmark 10-25 
Internationalt 200-400 
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(Amazon tager 60% af salgsprisen for at gøre det) 
I alt forventes en indtægt på 10.000 kr. forhåbentligt 15.000. 
 
Forventet underskud 20-25.000. (derfor ønskes tilskud). 
 
SFC lover at lave en separat opgørelse over denne udgivelse og sende denne til bidragyderne til 
orientering. Skulle udgivelsen mod forventning give et underskud på mindre end tilskuddet vil dette 
blive benyttet på enten flere internationale udgivelser eller videresendt til science fiction con 
aktiviteter i Danmark.  
 
 
---------------------------  
Beskrivelse af projektet/arrangementet: 
(Uden ansøgning - ide til brug af ledige midler) 
 
Fantasticon 2009. Det skal bemærkes at beløbet skal gå direkte til udgifter vedrørende Fantasticon 
2009, og beløbet må således ikke indgå i Fantastiks øvrige medlemsaktiviteter eller Fantasticon 
2008. Hvis beløbet ikke anvendes på Fantasticon 2009 skal beløbet hensættes til Fantasticon 2010. 
Hvis der ikke afholdes en Fantasticon i 2010 skal beløbet overføres til en anden dansk con i 2010 
eller 2011 eller – hvis dette ikke er muligt – hensættes indtil den næste danske science fiction con. 


