Referat af generalforsamling den 21. marts 2018 i Byens Bio

1. Valg af dirigent
Jørgen Juul, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Valg af referent
Bjarne Thisgaard.
3. Formandens beretning /v. Ole Thøgersen
Beretningen er vedhæftet.
4. Indkomne forslag
Ingen modtaget.
5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab, budgetforslag
samt forslag til næste års kontingent.
Leif Møller gennemgik regnskabet for 2017, som viser et
tilfredsstillende overskud på kr. 33.024,63. Kassebeholdning er pt. på
godt 1/4 million kr. Billetindtægterne ligger noget under budget, men
kan forklares i et landsdækkende generelt dårligt 2017-filmår.
Særforestillinger og udleje af salen ligger uforklarligt også noget under
budgetteret. Meget positivt er at reklameindtægterne steget flot,
samtidigt med biografens egne reklameomkostninger er faldet
markant. Sidste bemærkelsesværdige post er Rengøring og vedligehold
som steg til nær det dobbelte, og dette kan skyldes at
småinvesteringer er blevet bogført som vedligehold.
Budget 2018
Billetsalget forventes at blive højre i 2018 end i 2017. Også
Særforestillinger og udleje af salen forventes bedre i 2018 end 2017. .
Kontingentet for 2019 blev fastsat til uændrede 100 kr. – der er pt.
ca. 330 medlemmer. Forhøjelse af kontingentet blev drøftet i forhold
til prisjustering generelt og det faktum, at biografen bidrager meget i
det kulturelle miljø i Jelling og omegn. Et flertal fandt det fornuftigt at
lade kontingentet være en rund 100-kronerseddel.
Regnskab og budget blev godkendt som forelagt.

6. Valg til bestyrelsen
4 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Marie Grundahl, Bjørn Uhrbrand,
Leif Møller og Anton Andersen – Alle undtaget Anton ønskede genvalg.
Til den ledige bestyrelsespost blev foreslået 2 kandidater: Sus Hviid og
Kristian Øllgaard. Ved skriftlig afstemning til bestyrelsen blev valgt:
Marie Grundahl, Bjørn Uhrbrand, Leif Møller og Sus Hviid.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Kristian Øllgaard (nyvalgt)
2. suppleant Astrid Tobiassen (genvalgt)
8. Valg af 2 revisorer
Leif Vestergård og Lance Luscombe (begge genvalgt).
9. Eventuelt
Herdis Ulriksen roste biografen for det flotte arbejde med de mange
filmtilbud, der ikke altid giver høj indtægt, men at det trods alt var
muligt at præstere et tilfredsstillende resultat for året 2017.
Leif Møller fremhævede at Søren Fjordside laver det daglige regnskab i
Byens Bio.

Ref./Bjarne

