Generalforsamling den 21. marts 2021ej Annette
Referat fra generalforsamling i Biografforeningen Kino Møn den 21. marts 2021 kl. 10.30.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Årsregnskab 2020 samt budget for 2021.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent for 2022.
Valg til bestyrelsen.
Eventuelt.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Efter lidt tekniske udfordringer bød formand Ulla Olesen velkommen og foreslog Søren Hansen
som dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorfor Søren Hansen var valgt.
Søren startede med at takke for valget. Generalforsamlingen blev igen i år afholdt virtuelt, som
følge af Corona restriktioner, hvorfor kun Søren og 4 fra bestyrelsen sad i biografens sal. Søren
konstaterede, at generalforsamlingen var 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.
Det blev besluttet, at hvis det blev nødvendigt med et stemmeudvalg ville to af de bestyrelsesmedlemmer, som sad i biografen, blive udpeget.
Pkt. 4. Årsberetning 2020 v/formanden.
Formanden Ulla Olesen aflagde årsberetningen og nævnte herunder højdepunkterne for aktiviteterne i biografen, som jo på grund nedlukningen havde været betydeligt mindre end normalt.
Omkring nye investeringer fortalte Ulla, at vi i det forløbne år bl.a. har indkøbt en ny scanner og
printer, som var nødvendige i forbindelse med at man nu selv kan udskrive gavekort. Gavekortene
printes med en QR kode, som vores scanner og printer ikke kunne læse og det havde under alle
omstændigheder været nødvendigt med en ny scanner, da også Biografklub Danmark nu bruger
QR koder på deres billetter.
Endvidere har vi benyttet nedlukningen til at få repareret gulvet i foyeren. Der var kommet huller i
gulvet, som gæsternes hæle kunne risikere at sidde fast i.
Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som herefter blev taget til efterretning.
Beretningen ligger på foreningens hjemmeside.
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Pkt. 5. Årsregnskab 2020 samt budget for 2021 v/kassereren.
Tommy Kort gennemgik årsregnskabet for 2020, som har ligget på biografens hjemmeside til
gennemsyn og fortsat ligger der.
Lasse Nielsen spurgte til forskellen på udgiften til telefon på kr. 6.000,00 i 2019 og kr. 13.720,00 i
2020, hvor biografen har været lukket ned en stor del af året. Da der desværre igen var problemer
med lyden, kunne Tommy ikke høre spørgsmålet så derfor fik Lasse ikke noget svar. Lasse accepterede dette.
Det skal for en ordens skyld her oplyses, at differencen bl.a. skyldes udgifter til vores nye
hjemmeside hos E-Billet og til Wannafind WEB-hotel. Tilføjet af referenten.
Lasse Nielsen spurgte også til de midler Tommy havde sagt var indsat på en konto hos SKAT,
som følge af at vi i Møns Bank betaler negativ rente. Kan pengene frigives straks, hvis vi pludselig
står og skal bruge dem? Tommy sagde, at pengene kan være frigivet indenfor 5 dage.
Tommy fortalte, at forskellen i beløbet for vedligeholdelse af maskiner i 2019 kr. 31.000,00 og 2020
kr. 42.500,00 skyldes, at vi har fået ny kolbe og installeret tyverialarm.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Tommy Kort gennemgik efterfølgende budgettet for 2021. I budgettet er der taget højde for, at vi
ikke har kunnet vise film i første kvartal.
Lasse Nielsen spurgte, hvorfor billetprisen ikke er sat op, når budgettet for 2021 kommer ud med
et underskud. Tommy svarede, at det skyldes, at vi forventer at få penge via regeringens hjælpepakke til dækning af udgifter til husleje, varme, vand, forsikringer m.v., som følge af Coronaen, i
lighed med 2020, således at der reelt ikke bliver tale om et underskud.
Vi kan også holde billetprisen, som den er, fordi vi får kommunalt tilskud. Bortfalder det, vil billetprisen blive så høj, at vi, ifølge Ulla, nok ikke vil kunne overleve.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, hvorefter budget for 2021 blev enstemmigt
godkendt.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår foreningens navn ændret fra ”Kino Møn” til ”Bio Møn”, således at der er
overensstemmelse mellem foreningens og biografens navn. Ændringen blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent for 2022.
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: Ulla Olesen, Vivi Orthmann og Tommy Kort. Alle tre genopstiller.
Alle tre blev valgt for to år.
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På valg som suppleant er:
Frederikke Davidsen-Bille, der genopstiller. Frederikke blev valgt for to 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 Lasse Nielsen, der modtager genvalg. Der var ikke andre
forslag, hvorfor Lasse Nielsen blev genvalgt.
Pkt. 9. Eventuelt.
Lasse Nielsen takkede bestyrelsen for deres store arbejde i det forløbne år.
Maja Bojko beklagede, at der ikke var flere der deltog i generalforsamlingen, og mente at det bl.a.
skyldtes, at der er flere, herunder hende selv, der i øjeblikket ikke får Ugebladet Møn, hvor generalforsamlingen har været annonceret. Hun mente, at indkaldelsen skulle kommunikeres bedre ud
evt. ved udsendelse på mail. Ulla sagde, at det desværre tidligere har vist sig, at flere af de mailadresser vi har er behæftet med fejl
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 igen havde
været noget anderledes end normalt.
Referent Annette Nielsen

