Referat for generalforsamlingen i
Gentofte Kinos Venner
Lørdag d.17.3.2018 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. Bestyrelsen havde foreslået Claus Trolle og Svend Winther som stemmetællere. Disse blev
valgt.
Ad.2. Som dirigent foreslog bestyrelsen Michael Rostock. Denne blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav formanden, Mogens
Røstbjærg ordet.
Ad.3. Formanden aflagde beretning, som bl.a. omtalte det meget høje aktivitetsniveau i
biografen, der udover den ”normale” biografaktivitet også indeholder filmklubber og skolebio
samt temaforestillinger. I alt 1.650 forestillinger (i 2016). Formanden berettede desuden om
forberedelserne til Gentofte Kinos tilstundende 80 års fødselsdag, der ville blive markeret med
en reception i biografen, hvortil alle er inviteret.
Antallet af medlemsskaber er pt. ca. 400.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen, hvorefter dirigenten gav
ordet til kassereren Poul Vejby‐Sørensen.
Ad.4. Kassereren forelagde regnskabet for 2017, jf. vedhæftede. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Ad.5. Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad.6. Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2019, som er uændret i
forhold til indeværende år, som følger:
Private medlemmer: 600,‐
Firma medlemmer: 3.000,‐

Modydelserne for kontingentet, nemlig fribilletter og særforestillinger holdes uændret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad.7. Kassereren forelagde budgettet for 2018, jf. vedhæftede.
På et spørgsmål fra salen af Hr. Niels Adler Nissen, om der budgetteres for forsigtigt, svarede
kassereren, at det ikke kan vides præcis, hvornår omkring et årsskifte kontingenterne indgår,
hvorfor der kan være store udsving i tallene fra år til år. Derfor en vis forsigtighed.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad.8. Mogens Røstbjærg, Elvi Nissen og Poul Vejby‐Sørensen 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. Under eventuelt blev der fra salen spurgt om, hvor stor indflydelse bestyrelsen i
venneforeningen har på programmet i Gentofte Kino. Formanden forklarede, at alene Erik
Hamre bestemmer programmet.
Dirigenten gav herefter igen 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.

Gentofte, d.17.3.2018

____________________
Dirigent

