Referat af generalforsamling den 27. marts 2019 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.
Kommentarer/spørgsmål til formandens beretning:
- filmlærreds status som ”slidt”? Der menes, at der er sket en
udvikling i lærreders beskaffenhed og som f.eks. er buede.
- levetid på filmfremviser på 10 år? Levetiden er fysisk længere end
fremvisere i store biografer med mange flere filmvisninger, men den
teknologiske udvikling løber hurtigt, så på den måde er en levetid på
10 år realistisk.
I forlængelse af disse spørgsmål og kommentarer kom formanden med
opfordringer til forsamlingen om at bidrage til fundraising til at skaffe
midler til investeringer i nyt teknisk udstyr.
4. Indkomne forslag
Ingen modtaget.
5. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab, budgetforslag
samt forslag til næste års kontingent.
Leif Møller gennemgik regnskabet for 2018, som viser et
tilfredsstillende overskud på kr. 19.824,72. Medlemskontingent er igen
medvirkende til der kan fremvises årsregnskab med overskud.
Kassebeholdning er pt. på godt 1/4 million kr.
Antal solgte billetter ligger meget over det budgetterede antal (20%),
og forklares med 2018 bød på rigtig mange gode biograffilm.
Det bemærkes at ”Andre bidrag” er på kr. 100.000, som i 2018 bestod
af kr. 80.000 modtaget fra Jelling Sparekasse øremærket til ”Ekstra
lokaleleje”. Derudover er modtaget kr. 20.000 øremærket til
projektdag(november 2018) til klarlæggelse af biografens organisation
samt til investering i Subreader (system udviklet til ordblinde til
oplæsning af filmunderstekster)
”Mindre nyanskaffelser” ligger meget højere end budgetteret idet der
blev indkøbt: nyt billet- og betalingssystem, Subreader og en ny kolbe
til filmfremviser.

Budget 2019
Fremlagt og gennemgået uden bemærkninger.
Kontingentet for 2020 blev fastsat til uændrede 100 kr. – der er
fortsat ca. 330 medlemmer.
Regnskab og budget blev godkendt som forelagt.
Leif Møller takkede Søren Fjordside for at lave det daglige regnskab i
Byens Bio.
6. Valg til bestyrelsen
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Dorthe Risak, Ole Thøgersen, og
Bjarne Thisgaard – Dorthe og Ole ønskede genvalg.
Til den ledige bestyrelsespost meldte følgende sig som kandidat:
Henrik Harboe. Henrik blev valgt uden afstemning.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Kristian Øllgaard (genvalgt)
2. suppleant Astrid Tobiassen (genvalgt)
8. Valg af 2 revisorer
Leif Vestergård og Lance Luscombe (begge genvalgt).
9. Eventuelt
Intet.

Ref./Bjarne

