Referat af Generalforsamlingen i
Gentofte Kinos Venner
lørdag den 23. februar 2019 kl. 10.00
i Gentofte Kino
Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, hvorefter man gik over til dagsordenen
ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad.1. Bestyrelsen foreslog Jens Tarp og Claus Trolle som stemmetællere. De blev begge valgt.
Ad.2. Som dirigent foreslog bestyrelsen Michael Rostock. Michael Rostock blev valgt og
konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden
Mogens Røstbjærg.
Ad.3. Formanden aflagde beretning og fremhævede, at Gentofte Kino ved direktør Erik Hamre
igen i 2018 havde haft mange og omfattende aktiviteter. Udover de almindelige
filmforevisninger, som i øvrigt igen var rekord mange med 1.650 forestillinger med 225
forskellige film af høj kvalitet, så var det bl.a. GUF (Gentofte Ungdoms Filmklub) med 40 år på
bagen, det var MSIB (Med skolen i bio), hvor Gentofte Kino ligger på en delt førsteplads med
ca. 3.500 deltagende børn, det var Charlotteklubben, som er fyldt 50 år – og det er Kino
Klubben og det er Opera, Ballet og Koncerter og en hel del mere.
Formanden berettede også, at besøgstallet i 2018 havde været tilfredsstillende med 86.000
solgte billetter, og at de første måneder af 2019 viser samme gode takter som sidste år.
Herunder at den nye biograf i kommunens nordlige yderkant, Movie House, ikke har kunnet
mærkes på besøget i Gentofte Kino.
Medlemstallet i Gentofte Kinos Venner ligger stabilt på ca. 400 medlemskaber, svarende
nogenlunde til 800 medlemmer.
Formanden gentog planerne for en member-get-member aktivitet og stillede i udsigt, at
startskuddet snart ville lyde.
Formanden takkede Birgitte Halved for den store administrative indsats, som Birgitte har
ydet i en årrække – og bød ”den nye Birgitte Halved” Jørgen Rendsvig velkommen.
Og formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde igen, igen, hvor Poul Vejby-Sørensen
bærer den største byrde, og rettede en særlig tak til Margaret Ward og hendes mand Henrik
Jerichow for deres utrættelige engagement og økonomiske støtte til Gentofte Kino.

Beretningen blev enstemmigt godkendt, hvorefter dirigenten gav ordet videre til kasserer
Poul Vejby-Sørensen for fremlæggelse af regnskab og forslag til budget og til kontingent.
Ad.4., 6. Og 7. Kasserer Poul Vejby-Sørensen forelagde regnskabet for 2018 – og budgettet for
2019 og forslag til kontingenterne, som fortsat er 600 kroner for private medlemmer og 3000
for firmaer.
Regnskab, budget og kontingenter blev enstemmigt godkendt.
Ad.5. Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad.8. Peter Assam og Niels Lindvig blev genvalgt og Asger Høeg nyvalgt. Margaret Ward
udtrådte af bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af Elvi Nissen, Poul Vejby-Sørensen, Peter Assam, Niels Lindvig,
Asger Høeg og Mogens Røstbjærg.
Ad.9. Jens Tarp blev enstemmigt genvalgt som revisor og Claus Trolle enstemmigt genvalgt
som revisorsuppleant.
Ad.10. Under eventuelt nævnte et medlem, at Gentofte Kinos Venner måske kunne drage nytte
af at være på Facebook. Formanden takkede for forslaget og stillede i udsigt, at forslaget ville
blive overvejet nærmere.
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 en kort orientering om biografen og introducerede formiddagens
Særforestilling for medlemmerne af Gentofte Kinos Venner.
Gentofte den 23. februar 2019

Dirigent

