Referat for generalforsamlingen i
Gentofte Kinos Venner
søndag d.8.3.2020 kl. 10:00
afholdt i Gentofte Kino
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der samtidig markerer 10 året foreningens
dannelse. Formanden nævnte også det forhold, at biografen netop har skiftet ejer, idet Sune
Lind Thomsen har overtaget efter Erik Hamre.
Herefter gik man 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 bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ad.1. Bestyrelsen havde foreslået foreningens revisor Jens Tarp og foreningens revisorsuppleant
Claus Trolle 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. indeholdt en tak til foreningens medlemmer for at
have været med i foreningen, mange helt fra begyndelsen for 10 år siden. Formanden omtalte
også det meget høje aktivitetsniveau i biografen, der udover den ”normale” biografaktivitet
også indeholder filmklubber, skolebio, operaforestillinger og nu også Bio Banko. I alt er der i
2019 solgt 83.000 billetter og vist 225 film på trods af konkurrence fra 2 nye biografer i
omegnen.
Antallet af medlemsskaber er fortsat ca. 400, og støtten fra venneforeningen til biografen var i
2019 på 270.000,- kr. Initiativet member-get-member blev også nævnt.
Bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle og blev takket.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen, hvorefter dirigenten gav
ordet til kassereren Poul Vejby-Sørensen.
Ad.4. Kassereren forelagde regnskabet for 2019. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad.5. Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad.6. Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2020, 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 2020.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Formanden tog herefter ordet og takkede kasserer Poul Vejby-Sørensen for stor indsats og godt
samarbejde i bestyrelsen over den forløbne 10 årige periode.
Ad.8. Mogens Røstbjærg, Elvi Nissen og Poul Vejby-Sørensen var på valg i år. Kun Elvi Nissen var
villig til genvalg. Desuden har Niels Lindvig ønsket at udtræde af bestyrelsen. Der var herfor
behov for at besætte i alt 4 bestyrelsesposter. Til disse poster har bestyrelsen forslået følgende
personer:
Antal stemmer
Elvi Nissen
60
Christian Riber Rasmussen
63
Jacob Federspiel
75
og Erik Hamre.
92
Desuden opstillede:
Peter Laursen
16
og Kimie Welch.
6
Antallet af stemmer fra den skriftlige afstemning er anført ovenfor. De 4 førstnævnte blev valgt.
Bestyrelsen består herefter af Elvi Nissen, Asger Høeg, Christian Riber Rasmussen, Jacob
Federspiel, Erik Hamre og Peter Assam.
Ad.9. Jens Tarp blev enstemmigt genvalgt til revisor. Claus Trolle ønskede at fratræde som
revisorsuppleant. Venneforeningens mangeårige kasserer Poul Vejby-Sørensen var foreslået og
blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.
Ad.10. Under eventuelt blev der fra Anne Dueholm spurgt, om medlemmer kunne bestille sine
fribilletter fra egen computer. Til dette svarede Thomas Lauge, at der var initiativer på vej. Jette
Olsen ville vide, om medlemmerne fik flere end to særforestillinger. Formanden forklarede, at
medlemmer årligt modtager to særforestillinger og et antal fribilletter. Endelig spurgte Lis
Bording, om fribilletter kan anvendes til operaforestillinger. Sune Lind Thomsen var positiv
herover for men fortalte, at operaforestillinger er dyrere at fremvise. Derfor vil der skulle
anvendes 2 fribilletter til en operaforestilling.

Elvi Nissen tog herefter ordet og takkede Mogens Røstbjærg for hans store rolle i redningen af
biografen for 10 år siden og hans store indsats for biografen som formand for venneforeningen i
den forløbne periode.
Dirigenten gav herefter igen ordet til formanden, som takkede forsamlingen og dirigenten for en
vel afholdt generalforsamling og erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Medlemmer, som havde foreslået nye medlemmer, blev belønnet.
Herefter takkede Erik Hamre forsamlingen for foreningens støtte gennem årene og
introducerede dagens særforestilling. Biografens ny ejer, Sune Lind Thomsen, erklærede, at han
ønsker at fortsætte biografens fokus på kvalitetsfilm, og han løftede sløret for nogle af de nye
tiltag han har i tankerne, herunder store film på et stort lærred.

Gentofte, d.8.3.2020

____________________
Dirigent

