Referat for generalforsamlingen i
Gentofte Kinos Venner
torsdag d.30.6.2021 kl. 17:00
afholdt i Byens Hus, Hellerupvej 22 - 26
Formanden, Elvi Nissen, bød velkommen til generalforsamlingen.
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 foreningens revisorsuppleant Claus
Trolle som stemmetællere. Disse blev valgt.
Ad.2. Som dirigent for generalforsamlingen 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 årets beretning.
Gentofte Kino blev i august 2021 kåret som ”Byens Bedste ” af AOK. Det er en stor bedrift, som
har givet megen opmærksomhed i medierne. Formanden takkede alle, specielt de medlemmer,
som har stemt på biografen.
Der blev i årets løb som sædvanligt afholdt to særarrangementer: Trøffeljægerne fra Piemonte
og portrætfilmen om komponisten Enio Morricone. Begge forestillinger blev vel modtaget af
medlemmerne. Desværre ramte endnu en nedlukning biografen ved årsskiftet, men det
lykkedes os at få tilskud til biografen fra Kulturstyrelsens ”1000 fællesskaber i mørket”, som
sammen med Gentofte Kommunes tilskud og naturligvis venneforeningens tilskud gjorde, at
biografen klarede sig pænt igennem året.
Der kommer stadig nye medlemmer til, selv om flere medlemmer, der kom til i forbindelse med
sidste års nedlukninger, forlod os. Vi har nu ca. 700 medlemmer og formanden udtrykte
bestyrelsens store tak til disse. Støtten er vigtig for bevaringen af biografen i Gentofte
Kommune.
Det nye medlemssystem, som blev igangsat sidste år, er nu fuldt implementeret. Det giver en
meget nemmere medlemsadministration og medlemmerne skulle også gerne se fordelene ved
det bl.a. ved nemmere betaling af kontingent.

Formanden rettede en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for årets indsats, og revisor blev
også takket for sin indsats i årets løb.
Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning af forsamlingen, og da der ikke var spørgsmål
fra salen, gav dirigenten ordet til kasserer Jørgen Rendsvig.
Ad.4. Kassereren forelagde regnskabet for 2021, som bl.a. viste, at foreningen i år har støttet
biografen med 415.500 kr. svarende til en stigning på godt 25% i forhold til året før. Regnskabet
blev enstemmigt godkendt.
Ad.5. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Ad.6. Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2022.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad.7. Kassereren forelagde budgettet for 2022, som baseres på en indtægt på op til 400.000 kr.,
som vil udgøre grundlaget for støtten til biografen.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Ad.8. Elvi Nissen, Christian Riber og Jacob Federspiel var på valg i år. Alle var villige til genvalg.
Disse blev genvalgt.
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
Mogens Røstbjærg for en vel afholdt generalforsamling og erklærede herefter
generalforsamlingen for afsluttet.
Herefter fik biografens ejer, Sune Lind Thomsen, ordet og fortalte mere bredt om udviklingen i
biografen, herunder bl.a. om de planer der ligger for en kommende ombygning af
bagsceneområdet, der skal skabe bedre forhold for afvikling af koncerter. Tilhørerne stillede et
par spørgsmål om valg film og økonomi, hvilke blev besvaret af Sune.

Gentofte, d.30.6.2022
___________________
Dirigent

