Referat af generalforsamling den 29. marts 2017 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.
Søren Fjordside gennemgik regnskabet for 201 6, som har givet et lille
overskud på 1.142,84 – men dog et overskud. Kassebeholdning er pt.
på ca. ¼ million, der dog ikke rækker langt ved større geninvesteringer i biografudstyr. Et par bemærkelsesværdige poster:
”Andre bidrag” og ”Lokaleleje” med kr. 80.000, der svarer til et bidrag
fra Jelling Sparekasses Fond til G.I.M. som Byens Bio er ”Postbud” for.
Budget 2017
På forsikringer spares der en del i forhold til tidligere.
Kontingentet for 2017 er uændret 100 kr. – der er pt. ca. 350
medlemmer. Hvis økonomien skulle lide overlast kunne man beslutte
at hæve kontingentet, men pt. ses ingen grund hertil.
2017 tegner allerede efter 1. kvartal til at blive bedre end 2016.
Regnskab og budget blev godkendt som forelagt.

6. Valg til bestyrelsen
Der er 3 + 1 bestyrelsesmedlemmer på valg i 201 7: Ole Thøgersen,
Dorthe Risak og Bjarne Thisgaard. Alle tre ønsker genvalg . Derudover
er Søren Fjordsides bestyrelsespost på valg, idet Søren har valgt at
udtræde af bestyrelsen, og der skal vælges nyt medlem for kun ét år.
Forslag til bestyrelsen: Leif Møller.
Alle 4 modtog valg uden afstemning.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
1. suppleant Sus Hviid (genvalgt)
2. suppleant Astrid Tobiassen (genvalgt)
8. Valg af 2 revisorer
Leif Vestergård og Lance Luscombe (begge genvalgt).
9. Eventuelt
Bjørn Uhrbrand bragte investeringer op, idet biografudstyret har en vis
levetid, og geninvestering er bekostelig. Mest slid på kinomaskinen
(filmfremviser) og på lydanlægget. Det anslås, at levetid på udstyret
er ca. 10 år alt efter hvor mange timer det bruges.
Penge til udstyret kan frembringes via fonde, sponsorater.
Testamenterede midler blev også nævnt
Endvidere blev omtalt mulighed opret telse af egen fond (fond under
Byens Bio)
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