Dagsorden til generalforsamling i foreningen
”Biograf i Ringkøbing”
Mandag d. 19. marts 2018, kl. 19.00 Nygade 30, Ringkøbing
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent:
Jens Jørgen Jakobsen blev foreslået og valgt
Beretning til godkendelse – Godkendt.
Skriftlig beretning ligger på biografens hjemmeside.
Kommentarer:
3 af de formodet store danske film blev udskudt fra 2017 til 2018, det er nok årsagen
til nedgangen.
2.

3.

Revideret regnskab til godkendelse - Godkendt

Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Kontingent fastsættes uændret til 100 kroner pr år.
4.

5.

Behandling af indkomne forslag (Der er ingen indkomne forslag)

6.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er:
Bestyrelsen:
Tonny Bank Olesen – villig til genvalg - Genvalgt
Betina Østergaard – villig til genvalg - Genvalgt
Suppleanter:
Jens Grønberg – ønsker ikke genvalg
Vakant

Opstiller:

Kevin From – 22 stemmer - Valgt som 2. suppleant
Helene Højmark – 11 stemmer
Vibeke Rønholm – 23 stemmer - Valgt som 1. suppleant
Valg af revisor.
Partner Revision - Genvalgt
7.

Evt.
Bjarne vil gerne takke især Randi og Kate, som har sorteret alle vores plakater, så vi
kan få dem solgt, de har lavet et kæmpe stykke arbejde
.
Der bliver spurgt ind til de smalle film, som biografen jo er lidt berømt for ude
omkring.
På vores temadag i november, blev der sat ca. % mål i hver kategori. Der er stadig
sat % på det, som vi betegner som smalle film, så de bliver ved med at komme, men
det bliver stadig ikke mange smalle film.
De smalle film behøver ikke være premierefilm, det er en fordel, så betaler vi nemlig
kun 35% i leje i stedet for 50%.
Der kommer mange ønsker om film, men der kommer 4 nye premierefilm hver
torsdag, og derfor må vi sortere i dem, da vi jo kun har de to sale. En premierefilm
skal vi nemlig vise mindst 10 dage i streg.
Det bliver foreslået, om vi kunne vise smalle film sidst på eftermiddagen i stedet for
om aftenen.
Det bliver nævnt, at der er kommet folk fra både Herning og Lemvig, for at se vores
smalle film.
8.

Tonny siger tak til Jens Grønberg, for hans tid som suppleant i vores bestyrelse, og
udleverer 2 flasker vin til ham.

