Generalforsamling den 3. juni 2020ej Annette
Referat fra generalforsamling i Biografforeningen Kino Møn den 3. juni 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Årsregnskab 2019 samt budget for 2020.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for 2021.
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Formand Ulla Olesen bød velkommen og foreslog Søren Hansen som dirigent. Der var ikke andre
forslag, hvorfor Søren Hansen var valgt.
Søren startede med at takke for valget og redegjorde for at generalforsamlingen, som oprindelig
var indkaldt til den 22. marts 2020, var blevet udsat på grund af Corona. Det var efterfølgende
besluttet at gennemføre generalforsamlingen virtuelt, og der var derfor udsendt ny indkaldelse den
12. maj 2020, hvilket var rettidigt i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen var derfor lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter.
Pkt. 2. Valg af referent.
Bestyrelsen foreslog Annette Nielsen som referent. Der var ikke andre forslag, hvorfor Annette
Nielsen var valgt.
Pkt. 3. Valg af stemmetællere.
Vivi og Tommy fra bestyrelsen blev valgt.
Pkt. 4. Bestyrelsens beretning.
Formanden Ulla Olesen aflagde årsberetningen og nævnte herunder højdepunkterne for
aktiviteterne i biografen.
Ulla fortalte også om biografens nye hjemmeside, herunder også hvorfor biografen efter
afholdelsen af generalforsamlingen ændrer navn til Bio Møn og har fået nyt logo.
Beretningen ligger på foreningens hjemmeside.
Efter beretningen spurgte Anne Mette Evind Poulsen, om det havde haft betydning for det manglende fremmøde til foredragene fra Aarhus Universitet, at det havde kostet kr. 20,00 at høre
foredragene. Det havde det desværre ikke. Der havde fortsat været 10-15 der udeblev.
Ulla fortalte, at vi til efteråret vil forsøge med at billetter kun kan ”sælges” 3 uger før et foredrag.
Erfaringer fra Aarhus Universitet peger nemlig på, at folk ”køber” billetter til alle foredrag på en
gang og så glemmer at de har gjort det og derfor ikke kommer.
Herefter ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
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Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Pkt. 5. Årsregnskab 2019 samt budget for 2020 v/kassereren.
Tommy Kort gennemgik årsregnskabet for 2019, som har ligget på biografens hjemmeside til
gennemsyn og ligger der fortsat.
Tommy Kort gennemgik efterfølgende budgettet for 2020. Der var det oprindelige budget og så
havde Tommy også udarbejdet et Corona-budget, idet han fortalte, at vi forventer at kunne få
dækket udgifter til husleje, varme, vand, forsikringer m.v., som følge af Coronaen.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer, hvorefter både regnskab for 2019 og budget for 2020
blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 forslag.
Forslag 1.
Lone Rosenvinge havde foreslået, at det henstilles til biografens gæster at undlade at bruge dufte/
parfumer, da flere og flere mennesker har allergi eller lungesygdomme, der gør at man bliver dårlig
af at indånde disse dufte og derved ikke får det fulde udbytte af filmen.
Bestyrelsens holdning er, at vi ikke mener, at vi kan kræve dette af vore gæster.
Gunnar Kriegel var enig med Lone i, at det er et problem at der er flere og flere allergikere, hvorfor
han synes, at vi bør lave en henstille til publikum om det.
Betty Hemmingsen var ligeledes enig med Lone og foreslog, at vi eventuelt skriver det på vores
hjemmeside eller i hvert fald offentliggør det på en eller anden måde.
Ikke yderligere kommentarer.
Bestyrelsen tager holdningerne til efterretning og overvejer, hvad vi kan gøre.
Forslag 2:
Bestyrelsen foreslår vedtægternes
§ 9 D ændret fra:
Generalforsamlingen bekendtgøres på biografens hjemmeside og ved e-mails til foreningens
medlemmer. Medlemmer der ikke har e-mail tilskrives med brev (B-post).
til:
Generalforsamlingen bekendtgøres på biografens hjemmeside, i nyhedsbrev, ved opslag i
biografen og ved en annonce i Ugebladet for Møn.
Begrundelsen for til ændringsforslaget er, at vi ofte får mails retur med fejl fordi mailadressen er
forkert samt at portoen er steget voldsomt.
Ingen bemærkninger. Forslaget herefter godkendt.
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Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingent fortsætter uændret med kr. 200,00 årligt. Ved indmelding efter
1.7. udgør det kr. 100,00. Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Niels Peter Evind Poulsen og John Harpsøe. Begge genopstiller.
Begge blev valgt for to år.
På valg som suppleanter er:
Annette Nielsen, der genopstiller. Valgt for to år.
Lasse Nielsen ønsker at udtræde som suppleant og i stedet opstiller Frederikke Davidsen-Bille.
Frederikke Davidsen-Bille blev valgt for et år.
Bestyrelsen består herefter af:
Ulla Olesen, John Harpsøe, Niels Peter Evind-Poulsen, Vivi Orthmann og Tommy Kort.
Suppleanter: Annette Nielsen og Frederikke Davidsen-Bille.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
Valg af revisor. På valg er Carsten Olesen, der modtager genvalg. Der var ikke andre forslag,
hvorfor Carsten Olesen blev genvalgt.
Valg af revisor suppleant. På valg er Claus Jørgensen, der ikke genopstiller. Lasse Nielsen var
foreslået som revisor suppleant og blev valgt.
Pkt. 9. Eventuelt.
Gunnar Kriegel takkede for bestyrelsens arbejde under Coronaen.
Der var ikke yderligere der ønskede ordet, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden.
Ulla Olesen takkede Søren Hansen for hans styring af generalforsamlingen, som jo havde været
noget anderledes end normalt.
Referent Annette Nielsen

