Generalforsamling den 24. marts 2019ej Annette
Referat fra generalforsamling i Biografforeningen Kino Møn den 24. marts 2019 kl. 11.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Præsentation af bestyrelsen.
5. Årsberetning 2018 v/formanden.
6. Årsregnskab 2018 samt budget for 2019 v/kassereren.
7. Indkomne forslag.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Valg til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Formand Ulla Olesen bød velkommen og foreslog Jens Hansen som dirigent. Der var ikke andre
forslag, hvorfor Jens Hansen var valgt.
Jens startede med at takke for valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter, idet indkaldelse var udsendt
den 1. marts 2019.
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.
Da der ikke var indkommet nogen forslag, blev der ikke udpeget et stemmeudvalg. Skulle det i
løbet af generalforsamlingen blive nødvendigt med et stemmeudvalg, udpeges dette.
Pkt. 4. Præsentation af bestyrelsen.
Bestyrelsen præsenterede sig.
Pkt. 5. Årsberetning for 2018 v/formanden.
Formanden Ulla Olesen aflagde årsberetningen og nævnte herunder højdepunkterne for
aktiviteterne i biografen. Beretningen ligger på foreningens hjemmeside.
Efter beretningen spurgte Anni Piilgaard om det ikke vil være muligt at vise de smalle film flere
gange. Når vi kun viser dem en gang, er det ikke sikkert man lige kan den pågældende dag. Ulla
lovede, at bestyrelsen vil overveje det, især hvis vi fortsætter med to forestillinger pr. dag.
Benny Rasmussen takkede for den grundige beretning og han takkede bestyrelsen og alle de
frivillige for deres arbejde for uden dem ingen biograf. Han gav også udtryk for, at det var blevet
rigtig godt med biografens nye lærred og højtalere.
Benny var også meget glad for foredragene fra Aarhus Universitet og spurgte til, hvorvidt vi satte
penge til, når nu foredragene var gratis. Ulla fortalte, at universitetet får midler fra Carlsberg
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Fonden, hvilke midler videregives til biograferne til at dække for tabt indtjening, så mister vi ikke
noget ved at vise foredragene. Forsamlingshuse o.l. får ikke nogen betaling fra universitetet, det er
kun biografer. Vi har heldigvis også gerne et godt kiosksalg i forbindelse med foredragene.
Herefter ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Pkt. 6. Årsregnskab 2018 samt budget for 2019 v/ kassereren.
Lasse Nielsen gennemgik årsregnskabet for 2018, som har ligget på biografens hjemmeside til
gennemsyn og fortsat ligger der.
Stigning i husleje skyldes, at vi har fået et større lagerrum, som vi har overtaget fra Hørerøret,
hvilke har givet en stigning på kr. 500,00 pr. måned. Desuden er á conto beløbet for varme steget.
John Harpsøe foreslog, at medlemmerne kunne få lov at se det nye lagerlokale efter generalforsamlingen.
Lasse Nielsen gennemgik efterfølgende budgettet for 2019.
Benny Rasmussen spurgte, om vi kunne være sikre på ikke at få en huslejestigning som følge af
forbedringerne på ejendommen som eksempelvis lagerrummet og ved malingen af gavlmaleriet.
Lasse Nielsen svarede, at udlejer ikke vil være med til at dække udgifterne til gavlmaleriet, men at
vi har en huslejekontrakt som løber med uopsigelighed indtil 2043, hvorfor vi ikke forventer en
stigning i lejen ud over normale omkostningsbestemte stigninger. Det er jo også en værdi for
biografen af få gavlen malet.
Else Iversen spurgte, om kommunen stiller specifikke krav om, hvor mange penge vi må have i
overskud før end de fjerner deres tilskud. Lasse sagde, at vi får kr. 170.000,00 i tilskud. Vi havde
en formue på kr. 1.000.000,00 ved årsskiftet, men nu efter betaling af lærred m.v. har vi kun en
formue på kr. 560.000,00. Vi sørger for at have omkring kr. 500.000,00 stående, da det er det
beløb som en ny projektor koster. Uden projektor kan vi ikke vise film, så vi skal have midler
stående til at købe en ny, hvis den vi har pludselig går i stykker.
Regnskab blev enstemmigt godkendt og budget for 2019 blev ligeledes enstemmigt godkendt.
Pkt. 6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
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. Vi har i dag 193 medlemmer.
Medlemstallet ligger konstant omkring 200 men svinger en lille smule.
Pkt. 8. Valg til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Vivi Orthmann, Ulla Holmberg Olesen og Lasse Nielsen. Vivi Orthmann og Ulla Holmberg Olesen
modtager begge genvalg. Lasse Nielsen modtager ikke genvalg. Tommy Kort opstiller i stedet for
Lasse Nielsen.
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Alle tre kandidater blev valgt.
På valg som suppleant er:
Tommy Kort der ikke modtager genvalg, idet han er indtrådt i bestyrelsen. Lasse Nielsen opstiller
som suppleant. Der var ikke andre forslag, hvorfor Lasse Nielsen blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:
Ulla Olesen, John Harpsøe, Niels Peter Evind-Poulsen, Vivi Orthmann og Tommy Kort.
Suppleanter: Annette Nielsen og Lasse Nielsen.
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 modtager genvalg. Der var ikke andre
forslag, hvorfor Claus Jørgensen blev genvalgt.
Pkt. 9. Eventuelt.
Gurli Knudsen spurgte om vi kunne fortælle lidt om gavlmaleriet. Ulla fortalte om beslutningsprocessen. Vi har kontaktet en lokal professionel kunstner, Mia Sloth Møller, som har udarbejdet et
forslag som vi er meget glade for. Vi har søgt fonde om midler til maleriet og søgt om godkendelse
hos kommunens skilte og facadeudvalg og hos udlejer. Både kommunen og udlejer har godkendt
maleriet. Vi har udlejers skriftlige samtykke, men udlejer ønsker ikke at yde økonomisk tilskud. Vi
mangler på nuværende tidspunkt blot accept fra naboejendommen til at opsætte stillads i
forbindelse med arbejdet. Maleriet forestiller sommerfuglen sortplettet blåfugl, som kun lever på
Møn. Om aftenen skulle sommerfuglen ”forsvinde” og der skulle i stedet kunne ses nogle
selvlysende stjerner, hvilket der fortsat arbejdes på, da det med at få dem til at lyse driller. Maleriet
henviser således både til stjerner, stjernestøv, Dark Sky, biosfære og det drømme er skabt af, som
henviser til filmverdenen.
Vi har fået midler via fonde til maleriet og det bliver malet i maj-juni måned, når den sidste
godkendelse fra naboejendommen er indhentet.
Eva Vestergård spurgte hvad udlejer siger til det. Som nævnt tidligere har de godkendt
gavlmaleriet, mod at vi overtager forpligtelsen med at vedligeholde det så længe der er biograf.
Hvis vi lukker biografen eller flytter, skal gavlen blot males hvid.
Benny spurgte til hvor lang tid sådan et maleri kan stå uden vedligeholdelse og hvordan med
udlejer og rettigheder. John Harpsøe fortalte, at ifølge malermester Ivan Luffe skal det blot
vedligeholdes med en let renovering efter 10 år. Rettighederne følger vores lejekontrakt.
Else Iversen spurgte, hvordan med Stafet for livet, som vi havde støttet op om sidste år. John
Harpsøe sagde, at alle bluserne som var givet lå renvaskede i en kasse, men hvorvidt folk igen
ønsker at deltage ved vi ikke noget om.
Vibeke Grundtvig var ked af, at vi ikke længere har årskort og spurgte, om vi ikke kunne overveje
at indføre 10-turs eller 20-turs klippekort. Ulla Olesen sagde, at det vil bestyrelsen overveje. Vi har
tidligere haft 10-turskort, som havde været tidsbegrænset, og de havde ikke været en succes.
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Der var ikke yderligere der ønskede ordet, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden.
Ulla Olesen takkede Lasse Nielsen for hans indsats i bestyrelsen og Jens Hansen for hans styring
af generalforsamlingen.
Referent Annette Nielsen

