Referat generalforsamling Borup Kino
Søndag d. 22. marts 2015 kl. 16.00
1. Valg af dirigent

Paul Christensen er valgt
Generalforsamling er indkaldt til den 22. feb. via e-mail til medlemmer og den 25. feb. i
avisen, samt har været meddelt på Borup Kinos Hjemmeside og erklæres derfor lovlig.

2. Valg af stemmetæller.
Karina og Nina er valgt

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse

Hanne Würtz - formand, fremlægger bestyrelsen beretning.
Kommentarer til beretningen:
Forslag om at der reklameres for programmet flere steder i byen, eks. på biblioteket
eller husstandsomdeling af programmet. evt. få spejderne til det, alternativt dele ud ved
toget om eftermiddagen. Spørg om din nabo vil med, næste gang du går i Kino.
Beretningen er godkendt.

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

Anne Jensen – kasserer, fremlægger årsregnskabet.
Spørgsmål til regnskabet:
Egenkapitalen pkt. 11. og selskabsskatten pkt. 13. - dette undersøges med revisor og
vendes tilbage.
Regnskabet er godkendt med forbehold, afhængig af svaret fra revisoren.
Revisor har efterfølgende ændret de to punkter – se vedhæftet regnskab.

5. Godkendelse af budget 2015

Anne Jensen – kasserer, fremlægger budget.
Spørgsmål: Betyder det vi vil have et teknisk underskud næste år? Ja
Budgettet er godkendt.

6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent for 2016

Det er besluttet at fastholde kontingent på de nuværende 150 kr.

8. Valg til bestyrelsen - på valg er:

Mette Isen - modtager ikke genvalg
Karina Øer - modtager ikke genvalg
Asger Bak - modtager genvalg
Kristina Eilertsen - modtager genvalg
Som nye mulige medlemmer peger bestyrelsen på:
Nina Vinther Lundgren
Birthe Petersen

Der stemmes blandt følgende:
Asger Bak, Nina Vinther Lundgren, Kristina Eilertsen, Birthe Pedersen og Benjamin
Pedersen
Valgt til bestyrelsen er:
Asger Bak, Nina Vinther Lundgren, Kristina Eilertsen, Birthe Pedersen
Valg af suppleanter:
John Ibsen - modtager ikke genvalg
Charlotte Eilertsen - modtager genvalg

Der stemmes blandt: Charlotte Eilertsen, Karina Øer og Benjamin Pedersen
Valgt som 1. suppleant er Charlotte Eilertsen
Valgt som 2. suppleant er Karina Øer

9.

Valg af revisor for 1 år
Skovbo Revision er valgt

10.

Valg af bilagskontrollant
Punktet udelades og der laves vedtægtsændringer til næste generalforsamling.

11.

Evt.
Karina udråber et længe leve for Borup Kino
Den nye bestyrelse bedes stimle sammen til foto, der
Der efterlyses flere frivillige til at deltage, som udgangspunkt på tirsdagsholdet
Det blev sagt tak til Mette for tiden i bestyrelsen og til Paul som dirigent.
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