Referat af generalforsamling i foreningen
”Biograf i Ringkøbing”
Mandag d. 27. marts 2017, kl. 19.00
Nygade 30, Ringkøbing

Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Jens Jørgen Jacobsen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Beretning til godkendelse. Den skriftlige beretning er lagt på biografens hjemmeside, og den
mundtlige er vedhæftet denne mail.
3. Revideret regnskab til godkendelse. Susanne Jørgensen gennemgik regnskabet. Det ser rigtig
fornuftigt ud. Et resultat på 233.580 kr. Heraf hensættes 200.000 kr. til ny investeringer og
reparationer.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Kontingent fastsættes til 100 kr. som hidtil.
5. Behandling af indkomne forslag – forslag til vedtægtsændring.

Foreningens navn er “Biograf i Ringkøbing”. Dets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ændres til:
§ 1:
Foreningens navn er “Ringkøbing Biograf”. Dets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
Forslag vedtaget
§ 6:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal.
Generalforsamlingen varsles af bestyrelsesformanden med mindst 6 ugers varsel, ved indrykning i
Dagbladet Ringkøbing - Skjern og Ugeavisen Ringkøbing, og/eller ved skriftlig henvendelse til
medlemmerne.
Dagsordenen opslås på biografens hjemmeside, i biografen, i Dagbladet Ringkøbing-Skjern og
Ugeavisen Ringkøbing senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag må, for at kunne forelægges generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsesformanden
senest fire uger før generalforsamlingen.
Ændres til:
§ 6:
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i januar kvartal.
Generalforsamlingen varsles af bestyrelsesformanden med mindst 6 ugers varsel, ved indrykning i
Ugeavisen Ringkøbing og på Biografens hjemmeside.

Dagsordenen opslås på biografens hjemmeside og i biografen senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Forslag må, for at kunne forelægges generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsesformanden
senest fire uger før generalforsamlingen.
Det diskuteres, om der kan laves en tilføjelse om, at der sendes mails ud til medlemmer. Men da
forslag skal være modtaget senest 14 dage før generalforsamlingen, kan der ikke ændres i
ovenstående forslag.
Forslag vedtaget
§9
Alle medlemmer har ret til at deltage og udøve stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de har
været medlem i mindst to uger, og har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På
generalforsamlingen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte
stemmeberettigede. Deltager flere end et medlem af en husstand i stemmeafgivningen på
generalforsamlingen, forudsætter det, at de hver især har betalt kontingent.
Ændres til:
§ 9:
Alle medlemmer har ret til at deltage og udøve stemmeret på generalforsamlingen, såfremt de har
været medlem i mindst to uger, og har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved
valg til bestyrelsen stemmes på de kandidater, man ønsker at støtte, dog højst det antal mandater,
som skal vælges. På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed blandt de
mødte stemmeberettigede. Deltager flere end et medlem af en husstand i stemmeafgivningen på
generalforsamlingen, forudsætter det, at de hver især har betalt kontingent.
Forslag vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsen: Kristoffer Andersen – villig til genvalg
Susanne Jørgensen – ønsker ikke genvalg
Bjarne From – villig til genvalg
Kristoffer Andersen og Bjarne From blev genvalgt, Maren Ebbensgaard blev ligeledes valgt
til bestyrelsen
Suppleanter: Lene Birgitte Pedersen – ønsker ikke genvalg
Kate Graversgaard – villig til genvalg
Kate Graversgaard blev genvalgt, og Jens Grønborg blev ligeledes valgt til suppleant

7. Valg af revisor. Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at fortsætte med Partner
Revision

8. Evt. Lene Pedersen stopper i bestyrelsen efter 17,5 år. I den anledning tog Jørgen Hansen
ordet, og kom med en fin beretning om den tid de har arbejdet sammen. Jørgen dykker lidt
ned i historien og beretter om det arbejde han og Lene har lagt i biografen. Han fortæller
bl.a. om, at de startede med at ville lave en privat biograf, men så ville kommunen ikke
støtte dem, så for at få tilskud, måtte konceptet ændres til en forening.
Lene har været formand for biografen i 14 år, og har lavet et stort stykke arbejde for
biografen.
Lene Pedersen og Susanne Jørgensen træder begge ud af bestyrelsen, og får i den anledning
en kurv med lækkerier, og en stor tak med for deres indsats.

Bestyrelsen

