Referat fra ordinær generalforsamling i Borup Kino
Mandag 17. marts 2014 kl. 19.00 Lindevej 3, 4140 Borup
Formand Asger Bak bød velkommen til de 30 medlemmer og præsenterede
bestyrelsen for de fremmødte .
Dagsorden:
Pkt. 1

Valg af dirigent .

Bestyrelsens forslag til dirigent , Paul Christensen blev valgt. Paul Christensen konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt varslet i lokalavisen.

Pkt. 2

Valg af 2 stemmetællere.

Kristina Eilertsen og Birthe Jensen blev valgt som stemmetællere.

Pkt. 3

Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Næstformand Søren Rislund fremlagde mundtligt bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt med stort bifald og uden debat.
Beretningen vedhæftes udsendelsen til medlemmerne .

Pkt. 4

Regnskab 2013 til godkendelse. Bilag 1.

Kasserer Anne Marie Jensen gennemgik det omdelte årsregnskab . Regnskabet er revideret
af revisor Per Kristiansen . Regnskabet viser et beskedent underskud på 11.000,- kr .
Regnskabet gav ikke anledning til yderligere kommentarer. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 5

Driftsbudget for 2014 til godkendelse. Bilag 2.

Bestyrelsens forslag til driftsbudget 2014 blev omdelt og gennemgået af Asger Bak. Såfremt

de posteringer bestyrelsen har budgetteret med holder, vil vi komme ud af år 2014
med et beskedent overskud på kr. 4.109,- . Budgettet blev godkendt.
Bestyrelsen fremlagde en arbejdsplan for det fremtidige arbejde. Der er pt. ikke
overvejelser om de store håndværks opgaver i kino. Vi vil primært fokusere og
dygtiggøre os indenfor biografdrift, få organiseret arbejdet med de frivillige, det
elektroniske billetsalg , hjemmesiden, digitaliseringen, pr-virksomhed , m.m.
Under det fremtidige arbejde kom der enkelte spørgsmål vedr. den kommende drift. Bl.
a. en henvendelse om optagelse i Biograf klub Danmark. Bestyrelsen lovede at
undersøge sagen nærmere. Der blev også lidt debat om brug af biografens lokaler til
andre formål, musikarrangementer, teater o.l. Bestyrelsen er åben overfor alle

henvendelser, men ser også nogle begrænsninger i køkken, toilet og omklædningsforhold.

Pkt. 6. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

formanden i hænde senest den 7. marts 2014.
Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne.
1. Forslag fra bestyrelsen
Vedtægts ændringer:
§5.2 Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer ændres til en formand og yderligere 6
bestyrelsesmedlemmer .
Godkendt.

§9.3 ændres statsautoriseret revisor til registreret revisor.
Godkendt.
§10.1. Punkt 8.1. Valg af formand i 2 år.
Godkendt .

§10.1. Punkt 8.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Godkendt.

§10.3. Generalforsamlinger indkaldes skriftlig med 3 ugers varsel ved
skriftlig meddelelse til medlemmerne og annoncering lokalt.
Ændres til:
Generalforsamlinger indkaldes med 3 ugers varsel ved
annoncering lokalt.
Godkendt.
§11.1. Ændring af vedtægter kan foretages ved en generalforsamling med
relativt simpelt flertal, når mindst halvdelen af medlemmerne er
repræsenterede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ændres til: Ændring af vedtægter kan foretages ved en
generalforsamling med simpelt flertal, når mindst halvdelen af
medlemmerne er repræsenteret, eller når 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.

Godkendt .

Pkt. 7

Fastsættelse af medlemskontingent for 2014/2015 Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent .
Kontingentet fastsættes til 150 kr.

Pkt. 8

Valg til bestyrelsen:
Valg af formand :
Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem Hanne Würtz.
Hanne Würtz blev valgt uden modkandidat.

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Søren Rislund modtager genvalg.
Genvalgt
Anne-Marie Jensen modtager genvalg.
Genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år:
Mette Isen modtager genvalg
Genvalgt .
1. suppleant Karina Øer modtager genvalg til bestyrelsen.
Karina Øer blev valgt til bestyrelsen for 2 år
Alle valgt uden modkandidat.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Kristina Eilertsen for 1 år.

Valg af Suppleanter :
1. Suppleant Charlotte Eilertsen Thomsen
2. Suppleant John Ibsen

Pkt. 9

Valg af revisor for 1 år .
Revisor Per Kristiansen modtog genvalg

Pkt. 10

Eventuelt

Bestyrelsen overrakte Asger Bak et par flasker rødvin og takkede ham for at han
trådte til som formand da vi pludselig stod og manglede en formand .
Gunnar Würtz og Mette Henriksen kom med en opfordring om, at møde op i Kino
onsdag formiddag og være med til at lave forefaldende praktisk arbejde.
Ros til bestyrelsen for at sende mails ud om nye film og referater.

Referent Hanne Würtz

