Referat for generalforsamlingen i
Gentofte Kinos Venner
Søndag d.15.3.2015 kl. 10:00
afholdt i Gentofte Kino
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter man gik over til dagsordenen:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad.1. Jens Tarp og Claus Trolle blev valgt som stemmetællere
Ad.2. Som dirigent foreslog bestyrelsen Henrik Jerichow. Denne blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter formanden
Mogens Røstbjærg ordet.
Ad.3. Formanden aflagde beretning. Medlem Jørgen Kjær spurgte fra salen til forholdene
omkring de store biografers klage over de, efter deres mening, store offentlige tilskud til visse
biografer. Dette forhold blev efter generalforsamlingen forklaret af Erik Hamre, der nævnte, at
der fra kulturministeriet er lagt et loft over de mulige kommunale tilskud, men at de store
koncerner stadig lobbier for at reducere dette eller helt afskaffe muligheden for offentlig støtte.
Desuden kritiserede Jørgen Kjær vedligeholdelsestilstanden på biografens herretoilet. Efter
generalforsamlingen lovede Erik Hamre, at der ville blive sat ind med ekstra ressourcer på
biografens vedligehold.
Beretningen blev herefter enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen, hvorefter
dirigenten gav ordet til kassereren Poul Vejby-Sørensen.
Ad.4. Kassereren forelagde regnskabet for 2014, jf. vedhæftede. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Ad.5. Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad.6. Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2015:
Private medlemmer: 500,Firma medlemmer: 2.500,Dette betyder uændrede kontingentsatser.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad.7. Kassereren forelagde budgettet for 2015, jf. vedhæftede.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Ad.8. Margaret Ward, Niels Lindvig og Peter Assam var på valg, og alle tre var villige til genvalg.
Der var ikke andre opstillede, og de tre opstillede blev enstemmigt valgt. Bestyrelsen består
herefter fortsat af Mogens Røstbjærg, Poul Vejby-Sørensen, Elvi Nissen, Margaret Ward, Niels
Lindvig og Peter Assam.
Ad.9. Jens Tarp blev enstemmigt genvalgt til revisor. Claus Trolle blev enstemmigt genvalgt som
revisorsuppleant.
Ad.10. Der var ingen indlæg under eventuelt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som
takkede forsamlingen og dirigenten for en vel afholdt generalforsamling og erklærede herefter
generalforsamlingen for afsluttet.
Herefter gav Erik Hamre forsamlingen en orientering om biografens tilstand og fremtidsudsigter,
herunder svar på de af Jørgen Kjær stillede spørgsmål, jævnfør ovenstående.

Gentofte, d.15.3.2015

____________________
Dirigent

