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Anime Kita
Nyhedsbrev
Nyheder!

Anime Kita på de sociale medier
Anime Kita har nu udvidet sig til en masse andre sociale medier.
Vi har nu fået en officiel Facebook-side! Formålet med siden er at vi bliver mere synlige over for
folk, der søger efter Anime Kita på Facebook og så har vi en mere officiel platform til at dele vores
nyheder på.
Derudover har vi oprettet en Anime Kita Snapchat, så vi kan følge med i møder og alt det arbejde
de forskellige råd laver for vores forening og måske blive inspireret til selv at blive medlem af et
råd :-) Vores Snapchat hedder anime-kita til jer, der er interesserede.

Nyt bingo-program fra teknikrådet!
Der er rigtig mange af jer, der har udtrykt deres utilfredshed med hensyn til vores Anime Bingo
event i træfevalueringen og det er vi rigtig glade for, da vi så har mulighed for at gøre det endnu
bedre! Teknik-rådet er netop i gang med et nyt smart Anime bingo-program, der skal gøre det
meget nemmere for vores dejlige medlemmer. Vi forventer at programmet er helt færdigt til næste
Kita Con og vi glæder os til at vise Jer det.

Chibi-rådet ønsker jeres mening!
Chibi-rådet vil rigtig gerne høre jeres idéer til chibi-events vi kan afholde for vores medlemmer.
Hvilke events kunne I godt tænke Jer at deltage i sammen med alle vores skønne medlemmer? I
kommer selvfølgelig ikke til at stå for noget ved kun at komme med forslag, dog tager chibi-rådet
glædeligt imod nye engagerede deltagere!
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Udbytte af tilfredshedsundersøgelsen
Vi er så taknemmelige for alle de gode besvarelser vi modtog fra tilfredshedsundersøgelsen og vi
har forsøgt at handle på alle jeres gode forslag.
Vi modtog en HEL DEL forslag til slik i slikboden. Blandt forslagene var det for eksempel forslag
til et vegansk slik alternativ og derfor havde planrådet besluttet at indkøbe gelatinefri slik fra Good
Stuff.
Der var også en del forslag til noget mere eksotisk, mærkeligt og spændende slik og derfor
besluttede vi os for at købe blandt andet Kitkat Green Tea, Beschle Mini Matcha Chocolates og
Kabaya Panda Wafer og vi vurderer at det var en succes, da det hele blev udsolgt, på trods af at de
ikke smagte lige godt alle sammen.
Vi fik desuden et bedre billede på hvilke sociale medier I medlemmer er befinder jer mest på, så vi
kan følge trenden og holde jer opdaterede med alle de sjove ting vi foretager os. Vi har som nævnt,
nu allerede oprettet snapchat og deviantart og hvem ved måske er der flere på vej ;-)
Vi sætter stor pris på alle medlemmers meninger og elsker når I giver udtryk for den så vi kan
handle på dem og gøre det til verdens bedste forening!

Inu-kigurumi!
PR-rådet har arbejdet hårdt for at finde den perfekte person til at lave en kigurumi af vores
fantastiske maskot Inu! Vi blev enige om at Tigermis ville blive den perfekte til jobbet. Som I
kunne se til vores 15.2 træf er den færdig og vi glæder os til at have den på til fremtidige events, for
at kunne reklamere mere for vores dejlige forening.

Skrevet af Camilla Magnussen
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Bestyrelsens Tanker
Onsdag d. 28. oktober afholdte Anime Kita en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen
om, at Kita skulle udvide til en convention eller to træf, blev taget. Med 14 stemmer for en
convention, en blank og en for træffene, er bestyrelsen klar til at tage fat på de nye udfordring, der
kommer i sammenhæng med sådan en udvidelse. En masse af disse bekymringer blev også
diskuteret inden afstemningen:

Økonomi: Anime Kita har en sund økonomi, og har altid sørget for at holde plus på kontoen. Med
et lille overskud for hvert eneste træf og tilskud for kommunen har Anime Kita fået opsparet en god
sum, som resulterer i at forsøget på udvidelsen forekommer nu. Dette betyder også, at hvis
foreningen ikke formår, at gøre denne convention til en succes, kan vi stadig håndterer det
økonomiske pres, der bliver pålagt os grundet dette.

Andre conventions: Kita træf har igennem en lang årrække ligget i både forår og efterår, og i
statistikken over besøgende til træffene kan man tydeligt se en forskel på antallet – i foråret får vi
generelt færre besøgende, hvilket vi, i bestyrelsen, antager er på grund alle de andre conventions,
som con-gængere gerne vil til. Derfor vil vi sørge for at afholde vores convention i efteråret. Hertil
skal det dog siges, at vi vil sørge for, at blive bedre til at kommunikere med de forskellige
conventions for at vi ikke rammer de samme datoer mm. Derudover er det vigtigt at sige, at vi ikke
ser de andre conventions som konkurrenter, men nogle der styrker Kita, da de er med til at udvide
kendskabet omkring japansk popkultur og steder, der fejrer det.

Placering: Anime Kita ligger i Nordjylland og er folk villige til at tage hele vejen herop for det?
Dette er en af de variabler, vi kun kan gætte på, men til seneste træf havde vi to personer fra
København. Ud fra dette kan vi altså sige, at der er nogle, der er interesserede. I bestyrelsen tror vi
dette stammer fra et PR-mæssigt problem, da meget få har kendskab til os – selv nogle personer i
Aalborg ved ikke vi eksisterer, fordi det spreder sig fra mund til mund. Dette resulterer i at PR-rådet
skal udtænke sig en særlig smart plan, for at udbrede kendskabet om connen heroppe nordpå.
Pris: Her må vi som bestyrelse sige: ”Det ved vi sku ikke”. Vores første prioritet er, at få denne
convention på benene i Aalborg. Vi har selvfølgelig prisen i tankerne, når vi kigger på lokaler mm.,
men ultimativt kan vi intet love.
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Frivillige: Om vi kan få nok hjælpere, planlæggere og eventafholdere til conventionen er endnu en
udfordring, vi støder på. Vores første trin mod conventionen er lokaliteten, og derefter at erhverve
nok mennesker til at påtage sig alt arbejdet, der ligger forud. Så hvis du tænker, at det ikke lyder
tosset at hjælpe, har tid og overskud, er du meget velkommen til at melde dig ind i nogle af vores
råd, eller tilmelde dig som hjælper til vores nye convention! Du kan eventuelt vælge, at se din
indmeldelse som dit første skridt ind i convention-arrangør-livet! Hvis du har spørgsmål eller gerne
vil være med i planrådet, teknikrådet, chibirådet, PR-rådet eller eventrådet så skriv til os på
kontakt@anime-kita.dk.

Hygge: Den største bekymring ved at udvide blandt medlemmerne virker til at være, om Anime
Kita mister hyggen. Hygge er Anime Kitas kerneværdi, så alt der bliver lavet til Anime Kita,
coventionen eller andet relateret til, skal have overvejet, hvordan deres arbejde forholder sig til
hygge. Hvis der er et event eller noget lignende, der skubber hygge ud af billedet til fordel for noget
andet, vil dette ikke komme igennem. Bestyrelsen mener, at for at bibeholde hyggen handler det om
udførelsen, og ikke om mængden, da vi ser SVScon som et eksempel på, hvordan en convention
kan være hyggelig på trods af dens størrelse.

Planen fremad er at bestyrelsen finder et sted, der er stort nok til afholde en convention i, således
der er bedre plads til sovepladser og afholdelse af events, da vi har et mål på 150 - 200 mennesker.
Et andet krav til lokalerne er, at vi skal kunne serverer mad, da vi ikke kan garantere, de besøgende
kan købe noget udefra, alt efter hvor vi ligger. En anden ting, der skal gøres fra start af, er at fylde
rådene op med den mængde hjælp, det enkelte råd, mener de får brug for. Vi kan ikke udstrege nok,
hvor vigtigt det er, at i melde jer ind, hvis der er tid, overskud og lyst i jeres liv. Herfra vil de
enkelte råd lave, det de altid har. Planrådet står for alt det logistiske, og har derfor det største ansvar,
for at alt kører. Teknikrådet skal stå for, at teknikken kører til og før træffet, og alt efter hvor meget
hjælp dette råd få, er der måske en ny hjemmeside i horisonten. Chibirådet har ikke noget med
conventionen at gøre, men det er vigtigt at huske, det dette råd er grundlaget for Anime Kita
eksistens. PR-rådet har en stor opgave, da hvor mængde af nye mennesker, der afprøver træffet i høj
grad ligger i deres hænder. Eventrådet skal stå for mange flere events, hvilket gerne skulle være lige
så fede, som der allerede afholdes.
Skrevet af Nickie Hundevadt
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Spørg Kita Maskotten
Hej I fantastiske medlemmer af Anime Kita :D
Mit navn er Inu og jeg er Anime Kitas yndlingsmaskot.
Hvis du sidder derhjemme og undrer dig over nogle
Anime-kita relateret ting, eller måske nogle personlige
spørgsmål til mig, så skriv til mig på kontakt@animekita.dk og så vil jeg svare i næste nyhedsbrev!

Jeg glæder mig meget til at se, hvad jeres kreativitet byder
på! :D

De allerkæreste hilsner fra jeres allesammens maskot

Inu
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Anime Kita Træf 15.2 set gennem Inu's øjne
Yay! Endelig var jeg med til et Anime Kita træf! ^.^ Det var en kæmpe oplevelse at møde jer alle
sammen! Wow hvor var det hyggeligt!
Jeg var ikke med til så mange events selv, men jeg så på jer dejlige Kita medlemmer have det rigtig
sjovt til mange af dem! Der var selvfølgelig også fyldt med hygge imellem events, I er nogle skønne
mennesker!
Jeg så, så mange af jer have det utroligt sjovt og hyggeligt, om enten
I spillede brætspil, sang Vocaluxe, spillede Stepmania, tegnede,
spillede på konsoller, var til events eller noget helt andet. Der var
nogen som havde det sjovt med at lege katte, og så var der også
ninjaleg, hvor man skulle lave sin bedste pose! Der var en dejlig
stemning over hele weekenden, det var virkelig rart.
Om natten blev der spillet Werewolf. Det var spændende at se på,
mange af jer havde gode teorier og argumenter, desværre hjalp det
ikke altid at have et godt argument, hvis der skulle lynches,
varulvene var gode til at passe ind blandt menneskene! Næste gang
vil jeg prøve at være med til det, i stedet for bare at kigge på, det ser
nemlig vildt sjovt ud! Det er så dejligt at der blevet taget hånd om
nye spillere, og også at der bliver spillet noget lidt mere avanceret, så
de erfarne spillere også prøver noget mere udfordrende!
Jeg viste først mig selv til fællesbilledet, jeg kunne simpelthen ikke holde mig skjult længere, og jeg
blev godt taget imod! Det er jeg virkelig glad for. Billedet blev awesome!
Jeg var også med til et event, i stedet for kun at kigge på. Det var holdquizzen! Der var mange
svære spørgsmål iblandt, men rigtig gode. Jeg skal vidst have set op på nogle anime! Men det var
stadig sjovt og tillykke til dem der vandt! You go Guys!
Der var også noget impro senere på aftenen, hvor det gjaldt om at være mega creepy og så skulle
man se, hvornår de to andre fik nok af en og ikke kunne sidde der mere. Det var virkelig
underholdende at se på! Der var mange creepy creepers, og der kom emner op, som man tænkte
"godt det ikke er mig der er i den situation" til. I er da gode til det improvisering!
Jeg så mange hygge sig med at spille på konsoller, og der var også mange der var gode til spillekonkurrencerne! Jeg prøvede også nogle spil. Jeg fik høvl nogle gange, men andre gange kom jeg
stærkt igen! Jeg kan nu godt det der med at game, når det kommer til stykket!
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Nøj det slikudvalg der var denne gang. Der var så meget lækkert! Ramune, pockys, whistle candy,
green tea KitKat, you name it!
Alt i alt var det et super awesome, fantastisk, mega, sejt, hyggeligt og sjovt træf! Jeg glæder mig til
at se jer næste gang, om det så bliver til et chibi arrangement eller til når Anime Kita træf eller con
er næste gang!
Til vi ses igen! - Inu <3
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Hvad laver de forskellige råd?
Det kan være svært at finde rundt i hvad de forskellige råd laver, så her vil jeg komme med en lille
opsummering til de interesserede.

Chibirådet
Chibirådet står for at arrangere og afholde de omkring 12 årlige chibievents, som for eksempel
vores Cosplay Walks, Lan-aftener, filmaftener, julefrokosten og forskelligt andet sjovt. Som
medlem er der muleghed for at få indflydelse på hvilke events vi skal afholde og får mulighed for
selv at stå for de forskellige events. Hvis det lyder interessant kan du kontakte os på
kontakt@anime-kita.dk

Eventrådet
Eventrådet laver de forskellige konkurrencer og events, I kender fra vores Kita Træf: Skattejagten,
Lydquizzen, Holdquizzen, Anime Bingo, Just-Dance, mm. Eventrådet er noget for dig, hvis du kan
lide at være kreativ og produktiv, samt se deltagere grine og glædes ved de finurligheder, du præger
træffet med.
Skriv til kontakt@anime-kita.dk, hvis dette lyder som noget for dig.

Teknik-rådet
Teknik-rådet står for hovedsageligt for at vedligeholde foreningens digitale facade eller små sjove
projekter som for eksempel programmet til Holdquizzen. Hvis du er noget af en kodehaj eller selv
har nogle idéer til hvordan teknologien kan gøre det nemmere for os hos Anime Kita, så kan du
skrive til kontakt@anime-kita.dk.

PR-rådet
”Public relations”-rådet står for at lave flyers, plakater, visitkort, indhold til hjemmesiden, andre
grafiske ting eller dette nyhedsbrev. De står desuden også for at tage kontakt til andre mennesker,
institutioner og foreninger. Arbejdsmængden kommer i de perioder, hvor der er brug for ny grafik
eller de fire gange om året hvor nyhedsbrevet udkommer. Så hvis der bor en kreativ sjæl i dig eller
hvis du er udadvendt blandt andre mennesker, så kan du skrive til kontakt@anime-kita.dk, hvis det
lyder som noget for dig.
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Planrådet
Sidst, men bestemt ikke mindst, har vi planrådet, som vil være den drivende kraft bag vores nye
con, hvor der kommer omkring 100 kita’er og dyrker vores interesser i fællesskab. Det er
foreningens bestyrelse, der inviterer de medlemmer, som udstråler entusiasme og ansvarlighed, men
de er bestemt også åbne over for frivillige, der selv melder sig. Som medlem af rådet får man tildelt
sig nogle ansvarsområder, der forventes at blive færdiggjort inden for en angiven deadline.
Arbejdsbyrden er størst ca. 3 måneder op mod træffene og der bliver jævnligt holdt møder i denne
periode. Ansvarlighed, entusiasme, engagement, insider-miljø og hyggelig stemning er nøgleord i
planrådet.
Skriv til kontakt@anime-kita.dk, hvis dette lyder som noget for dig.

Alle rådene er sammensat af frivillige, der brænder for foreningen og dens miljø, og der ud over
gerne vil være med til at udvikle og drive foreningen for vores alle sammen skyld. Uden frivillige
medlemmer ville der slet ikke være nogen forening. Det skal understreges, at man binder sig kun til
det arbejde, man selv har sagt ja til. Så hvis du er usikker på, om du kan leve op til vores og dine
egne forventninger, så frygt ej. Selv den mindste hjælp er til stor gavn og vores alles glæde.

