Referat for generalforsamlingen i
Gentofte Kinos Venner
søndag d.27.6.2021 kl. 10:00
afholdt i Gentofte Kino
Formanden, Elvi Nissen, bød velkommen til generalforsamlingen, der i år er udsat fra foråret på
grund af restriktioner forårsaget af Covid 19 pandemien.
Dagsordenen var følgende:
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 foreslog foreningens revisor Jens Tarp og Claus Trolle som stemmetællere.
Disse blev valgt.
Ad.2. Som dirigent foreslog bestyrelsen den tidligere formand for bestyrelsen, Mogens
Røstbjærg. Denne blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og gav formanden ordet.
Ad.3. Formanden aflagde beretning, der udtrykte stor tak til foreningens medlemmer for støtten
til foreningen i det meget svære år, hvor Covid 19 pandemien havde medført lukning af
biografen ganske kort efter, at Sune havde overtaget biografen. Efter appel om hjælp blandt
medlemmerne og også mere bredt, bl.a. på Facebook, lykkedes det at fordoble medlemstallet til
nu at omfatte over 800 betalende medlemmer. Dette medførte, at vi kunne holde hånden under
biografen, og, sammen med offentlige støttemidler, har dette betydet, at biografen har
overlevet. Støtten fra venneforeningen blev i 2020 på 331.000 kr., ca. 25% mere end i det
foregående år.
De mange nye medlemskaber betød også etableringen at et mere effektivt og brugervenligt
system for medlemsadministrationen.
Bestyrelsesmedlemmer, ildsjæle og revisor blev takket for indsatsen i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen og da der ikke var spørgsmål
fra salen, gav dirigenten ordet tilbage til kassereren Elvi Nissen.
Ad.4. Kassereren forelagde regnskabet for 2019. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad.5. Der var indkommet et forslag fra et medlem til behandling på generalforsamlingen, men
da forslagsstilleren ikke var til stede ved generalforsamlingen, bortfaldt forslaget.
Desuden havde bestyrelsen fremsendt et forslag til justering af vedtægterne, jf. tidligere
fremsendt forslag. Der var hverken spørgsmål eller indvendinger til dette forslag, som hermed
blev godkendt.
Ad.6. Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2022, som betyder en
kontingentforhøjelse på 100 kr. til 700 kr. om året for private medlemmer. Bestyrelsen foreslog
også, at firmamedlemsskabet sløjfes, da biografen påtænker at etablere en erhvervsklub.
Modydelserne for kontingentet, nemlig fribilletter og særforestillinger holdes uændret.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad.7. Kassereren forelagde budgettet for 2021.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad.8. Erik Hamre, Asger Høeg og Peter Assam var på valg i år. Alle var villige til genvalg. Disse
blev genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Jørgen Rendsvig, som gennem flere år har
været en stor kraft i medlemsadministrationen. Jørgen Rendsvig blev valgt.
Bestyrelsen består herefter af Elvi Nissen, Christian Riber Rasmussen, Asger Høeg, Jacob
Federspiel, Erik Hamre, Jørgen Rendsvig og Peter Assam.
Ad.9. Jens Tarp blev enstemmigt genvalgt til revisor. Bestyrelsen havde foreslået Claus Trolle
som revisorsuppleant, og denne blev valgt.
Ad.10. Der var ingen spørgsmål fra de fremmødte.
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 fik Sune Lind Thomsen ordet og fortalte om de mange ændringer, der var sket med
biografen, specielt i lukkeperioderne og om de planer, der nu var lagt for at revitalisere
biografen efter et hårdt Corona-år med lange lukkeperioder.

Gentofte, d.27.6.2021
___________________
Dirigent

