Anime Kita
Nyhedsbrev 16.1 – Marts 2016
Nyheder!
Anime Kita er en forening, hvis fundament er bygget på medlemmernes engagement og vi er altid
taknemmelige for hjælpende hænder. Som de fleste ved vil de to årlige Kita Træf nu blive til én
årlig con og til det har vi brug for nogle ansvarsfulde og engagerede mennesker, der har lyst til at et
ansvarsområde. Det kunne være alt fra dealeransvarlig, til oppyntningsansvarlig.
Hvis det lyder som noget for dig kan du læse om det på vores hjemmeside, kontakte et
bestyrelsesmedlem eller skrive til kontakt@anime-kita.dk
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Ny gruppe for frivillige i det danske con miljø
Der er for nyligt opstået en gruppe på facebook, kaldet Frivillige i Dansk conmiljø.
Gruppen har til formål at samle folk på tværs af conner, skabe rammer for de frivillige, forbedre de
frivilliges kundskaber i form af for eksempel kurser i brandsikkerhed, førstehjælp og arbejdsmiljø.
Udover at være et uforpligtende samlested for frivillige er det også en tanke at det engang kan blive
en platform for konkurrencer, debat og fælles tog- og busture.
Det er et initiativ vi er meget spændte og interesserede i og vi ved at der er mange af jer, som
hyppigt hjælper til diverse conner. Derfor opfordrer vi jer til at undersøge det og blive medlem.
Skrevet af Camilla Maria
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Bestyrelsens Tanker
Endnu et år er gået og ordinære generalforsamling forløb glidende, og der er blevet lavet reviderede
nogle vedtægtsændringer, og disse kan læses på hjemmesiden. Hertil er nogle af
bestyrelsesmedlemmerne er blevet skiftet ud, og den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Chriss Mortensen
Næstformand: Søren Lønsman Larsen
Kasser: Jesper Bæk Møller Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Nickie Hundevadt
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Barkholdt Mortensen
Bestyrelsessuppleant: Kim Sondrup

I året der gik fik den tidligere bestyrelse formået at tage de første par skridt mod en convention ved
navn Kita Con på Skansevejens Skole d. 5. - 7. august. Derudover har de oprettet en Facebookside,
undersøgt mulighederne for et klublokale, sørget for kontingent kun betales en gang om året,
genopstartet PR-rådet, omformet teknikrådet og planrådet, købt dobbelt mængde af slik, og ryddet
op i interne dokumenter og skabt retningslinjer for rådene mm.

Den nye bestyrelses mål vil være at sørge for, at connen foregår gnidningsfrit. Hertil er en PRstrategi i samarbejde i PR-rådet også i værk, og eventrådet brainstormer events på livet løs.
Udover dette og meget mere (selvfølgelig) har vi også brug for jer! Vi har brug for hjælpere til
connen eller medlemmer i rådene, og for de mere hardcore har vi brug for folk, der søger de
forskellige ansvarsposter, der vil blive lagt op. Hvis dette ikke lige er noget for dig, kan du hjælpe
ved at sprede ordet. Du kan for eksempel fortælle den lidt nørdede ven om Kita Con, eller lave et
opslag på dine sociale medier omkring os! Eller endnu bedre - why not both?
Vi kan i hvert fald ikke understrege nok, at uanset hvor ny eller uerfaren i miljøet du er, betyder
dette intet for os, så længe du har lysten.
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Som afsluttende emne har vi modtaget lidt kritik af vores valg af placeringen af Kita Con, da den
ligger tæt på Genki. Det var vi bevidst om, da vi tog valget. Dog mente vi, at dette skaber de bedste
muligheder for at opsætte en fungerende con. Vi startede egentlig med at undersøge hvor de
forskellige conner lå og fandt frem til at det bedste ville være i starten af året. Det kunne vi dog ikke
vælge, da vores generalforsamling lå i januar/februar. Dertil skulle vi et vist antal måneder hen i
året, for at give bestyrelsen en ordentlig chance for at planlægge connen. Dette gjorde umiddelbart,
at vi lå i månederne juli - december.
Vi snakkede om juli, men der var en forventning om at folk rejste i denne måned, og dermed blev
den udelukket. December lukkede vi også pga. jul. Dette indsnævrede vores tidsvindue til august november.
Efter dette tog vi højde for at vores con er placeret på en skole, og vi skal kunne igangsætte
opsætningen tidligt om fredagen, hvilket gjorde vi tog udgangspunkt i skolernes ferier. Her fandt vi
slutningen af sommerferien og efterårsferien, som de eneste muligheder. Under diskussionen blev vi
gjort opmærksomme på, at Geekcore også lå i efterårsferien, og da vi forventer et overlap i
målgruppe blev dette et fravalg. Vi vidste at Genki lå tæt på, hvis vi valgte august, men hvis Kita
Con ikke skulle ligge i slutningen af sommerferien, måtte vi ty til en vilkårlig weekend i
oktober/september hvilket vil give problemer med tidlig opsætning da eleverne først skulle have fri.
På grund af disse omstændigheder, valgte vi at ligge Kita sent i sommerferien, således at vi stadig
har god tid til opsætningen. Derudover ligger Kita Con i starten af en ny måned, så vi (forhåbentlig)
ikke opstiller en ekstra økonomisk udfordring for personer interesserede i begge conventions.
Skrevet af Nickie Hundevadt
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Træffet der blev til et Con
Begrundelse for con:
Der har i bestyrelsen været en del tanker bag at ændre Kitas fundamentale træf til at blive en con.
Dette er selvfølgelig ikke noget man bare gør over natten og en af de store faktorer har været den
arbejdsmængde der ligger i planlægningen bag.
Ved træffene var det kun lige at evalueringen var overstået før et nyt træf skulle planlægges og især
forårstræffet var ikke optimalt da det ligger kort tid efter et bestyrelsesskifte pga.
Generalforsamlingen i januar/februar.
Idet beslutningen var så stor og det trods alt er en stor del af Anime Kita valgte bestyrelsen derfor at
tage det op til en ekstraordinær generalforsamling i november 2015 hvor der var enstemmigt flertal
for at lade foreningen fremadrettet prøve at køre med én årlig convention i stedet for dens
traditionelle to træf.
Derfor er vi er super glade for at kunne oplyse at Kita har fået lov til at låne Skansevejens skole i
Nørresundby til at afholde Kita Con - 2016. Det er blevet bestemt at connen bliver 5-7 August
2016. Læs mere om begrundelsen for datoen i bestyrelsens tanker.
Skansevens skolen er et fint sted, med masser af plads til at afholde konkurrencer, game room, artist
alley, og mange flere. Ikke mindst et cosplay show som vi vil forsøge at stable på benene.
Prisen for connen:
Det er selvfølgelig ikke gratis at afholde sådan en convention og derfor vil vi også tage en entré
pris. Som udgangspunkt er det alle der kommer til at betale entré, bestyrelse, gæster, gophere osv.
Dog med enkelte undtagelser som vil blive vurderet som individuelle situationer af bestyrelsen hvis
vi f.eks inviterer en dealer eller en cosplay dommer el. lign. Så vil de højest sandsynligvis ikke
skulle betale.
For alle medlemmer af Anime Kita vil det koste 75kr.
For alle der ikke er medlemmer af Anime Kita vil det koste 150kr.
Prisen for en sovesalsbillet er endnu ikke 100% på plads endnu men vi regner med at den ligger i
prisklassen 25-50 kr for en hel weekend.
Årsagen til forskellen i prisen for medlemmer og ikke-medlemmer er at vi gerne vil give vores
medlemmer den rabat idet de betaler kontingent som bla. Er med til at holde foreningen i live.
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Skansevejens skole som lokation:
Skolen er en gammel midtbyskole som har 2
sammenhængende bygninger med hver 3 etager med
7 klasse værelser hver,
Udover er der 3 store klasselokaler omgivet af et
større fælles lokale. Og til sidst mindst er en stor sal
med køkken lige ved siden af.
Rent praktisk set tillader det os at sprede os på
forskellige etager med hver deres fokusområde så
man slipper for at gå langt imellem de forskellige ting. Dog med den ulempe at der er en del
trappegang (For de svagtgående findes der elevatorer). Selvom vi var trætte af trapperne i Huset
skal det siges at trapperne på Skansevejens skole er meget brede og knap så høje trin hvilket gør det
en del mere behageligt at begå sig på.
Skolen har også en gymnastiksal med tilhørende omklædningsrum så der er mulighed for bad under
connens varighed. En meget eftertragtet ting som vi ikke før har kunne tilbyde grundet vores
tidligere lokations begrænsninger.
Transportmæssigt ligger skolen ret godt idet man har mulighed for at tage bus 17 lige til døren og
hvis man går lidt længere er der både metrobus 1 og 2 samt alle nordgående regionalbusser som
kører fra området omkring Nørresundby torv.
For dem som kommer i egen bil findes der 10 parkeringspladser lige ved siden af skolen til af og
pålæsning og ellers indenfor få hundrede meter findes der 50 ekstra parkeringspladser.
Skrevet af Chriss Mortensen
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Hvad laver de forskellige råd?
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.
Det kan være svært at finde rundt i hvad de forskellige råd laver, så her er en lille opsummering til
de interesserede. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive.
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 mulighed for at få indflydelse på hvilke events vi skal afholde og får mulighed for
selv at stå for de forskellige events. Nye ideer er altid velkomne!
Eventrådet
Eventrådet laver de forskellige konkurrencer og events, I kender fra vores tidligere Kita Træf:
Skattejagten, Lydquizzen, Holdquizzen, Anime Bingo, Just-Dance, mm. Medlemmerne i dette råd
arbejder typisk på et par selvvalgte events løbende op mod Kita Con. 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. Man behøver ikke selv at afholde et event hvis man ikke vil
stå foran folk men man skal sørge for at eventet forløber gnidningsfrit som ansvarlig.
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. Pt. Er den
store hovedopgave at lave et nyt tilmeldingssystem som skal bruges til Kita Con 2016.
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 personer,
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.
Hvis nogle af disse råd lyder som noget for dig eller har du spørgsmål til noget af det så skriv til
kontakt@anime-kita.dk hvor vi vil vende tilbage hurtigst muligt.
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Kita træf 15.2

Dette udgaves redaktør: Mikkel Dahl
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