Referat af generalforsamling i Hvalsø Bio onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19.30 – 21.00 i Biografens
Café.
I alt 26 fremmødte.
1.
Valg af dirigent.
Varny Hansen blev valgt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet
og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten havde følgende kommentarer til afholdelse af generalforsamlingen i juni 2021:
- På grund af Covid-19 situationen, har generalforsamlingen ikke kunnet afholdes i 1. kvartal,
som den burde, ifølge vedtægterne § 7.3. Biografens bestyrelse har derfor besluttet at afholde generalforsamlingen i juni måned 2021.
2.
Beretning om foreningens virksomhed.
Peter Langager bød velkommen.
Covid-19 situationen har præget aktiviteterne, og biografen har i perioder været nedlukket.
Det har selvfølgeligt påvirket årets resultat, som inklusiv hjælpepakker ender på godt 50.000 kr.
Ikke tilfredsstillende, men, efter omstændighederne, ganske fint.
Antallet af aktive er fortsat ca. 120, som skal have en stor tak for, at biografen trods vanskelige forhold har fungeret til vores kunders store tilfredshed.
Aktivitetsniveauet for 2019 er i det store og hele på linje med 2018, der var et godt år.
Antallet af solgte billetter til de programsatte forestillinger var 36% lavere end i 2019.
Antallet af kunder til klubaktiviteterne og udlejning var 55 % lavere end i 2018.
Det samlede antal kunder/billetter var 13.486, et fald på 40 %.
For øvrige informationer til dette punkt, henvises til Formandens Beretning, som er vedhæftet dette
referat.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Foreningens samlede aktiviteter gav som resultat et overskud på 52.895 kr.
Der er endnu ikke klarhed over, om vi kan beholde hele beløbet fra hjælpepakken, 61.576 kr., som
er medregnet i overskuddet.
Revisionspåtegningen er blank, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Årsregnskabet for Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklubber 2020 blev ligeledes godkendt.
For øvrige informationer til dette punkt, henvises til Regnskabet, som blev udleveret, og som kan
rekvireres efter behov.
4.
Bestyrelsen orienterer om større projekter og udsigterne for det kommende år.
Vi ser ind i en periode med mange gode film, og forventer en fornuftig belægning på forestillingerne.
Børne- og Ungdomsfilmklubben har planlagt mange aktiviteter i sommerens løb.
Vi planlægger ingen store investeringer i løbet af året.
Vi fortsætter satsningen på særarrangementer, og vil iværksætte en række markedsanalyser for at
få endnu bedre kendskab til vores kunders præferencer.
5.
Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle forslag.
6.
Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge, jf.§5.
Katja Fabrin, Else-Marie Jørgensen og Erik Pugholm var på valg.
De blev alle 3 genvalgt med akklamation.
7.
Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Enkeltmedlemmer 85 kr. Husstandsmedlemskab 150 kr.
Forslaget blev vedtaget.
8.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlem Inger Hansen var på valg, og blev genvalgt med akklamation.
Formand Peter Langager og bestyrelsesmedlem Torkil Jørgensen træder ud af bestyrelsen, og de 2
suppleanter Jørgen Steen Madsen og Hanne Olsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Både Peter Langager og Torkil Jørgensen fortsætter med deres andre aktiviteter i biografen.
Katja Fabrin og Vagn Nielsen blev valgt som suppleanter.
9.
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
Willy Dockweiler blev genvalgt med akklamation.

10.
Eventuelt.
Formanden takkede til sidst dirigenten og revisionen.
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