Referat af ordinær generalforsamling i Holstebro Filmklub onsdag d.11.3.2020 kl. 18.00 på
Holstebro Bibliotek (Foreningslokalet)
Efter lovene (vedtaget d. 11. april 2013) er generalforsamlingen meddelt medlemmerne skriftligt i
skrivelse i december 2019 (mindst fire uger før afholdelse af generalforsamlingen)
Formanden har også mundtligt orienteret medlemmerne ved forestillingen d. 2.3.2020. Skrivelsen
har ligget fremme ved de 4 afholdte mandagsforestillinger samt ved lørdagsforestillingen Lazarro
den lykkelige d. 7.3.2020.
Meddelelse om generalforsamlingen har også ligget på klubbens hjemmeside siden januar 2020.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
Elisabet Christensen valgtes til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
og rettidigt indkaldt.
Ane Mette Nielsen var referent. Der var ikke mødt menige medlemmer op til
generalforsamlingen.
2) Formandens beretning
Beretningen er vedhæftet og lægges på hjemmesiden. Formanden berettede om årets
mange aktiviteter. Medlemstal forår 2019: 235 og efterår: 231. Det er jo en pæn stigning i
forhold til 2018. Beretningen blev godkendt af alle.
3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Årets resultat var på kr 22.524. Det er en
markant stigning i forhold til 2018, hvor årets resultat var på kr. 2.598. Denne stigning
skyldes flere medlemmer og et øget samarbejde med Nordvestjysk Musikkreds og
Foreningen Norden i 2019. Klubbens økonomi er sund.
Regnskabet godkendtes.
4) Medlemskontingent
Vi besluttede at fastholde kontingentet på kr. 350 for hver sæson.
5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6) Valg af højst 5 bestyrelsesmedlemmer (Efter tur er Elisabet Christensen, Ane Mette
Nielsen og Vit Miksovsky på valg) – de er villige til genvalg -for to år.
Elisabet Christensen, Ane Mette Nielsen og Vit Miksovsky blev alle genvalgt.

7) Valg af højst 2 bestyrelsessuppleanter. Per Andersen og Steen Grønlund er villige til
genvalg.
Per Andersen og Steen Grønlund blev begge genvalgt.
8) Valg af intern revisor (bilagskontrollant) Vit Miksovsky genopstiller.
Der var genvalg til Vit Miksovsky.
9) Evt.
Vi drøftede arbejdsgang vdr. medlemslister samt kontingentbetalingsform. Vi drøfter det
på næste bestyrelsesmøde.
Vi konstituerede os efter generalforsamlingen. Lonni Gelsdorf er stadig formand og Frans
Pærregaard kasserer.
Lonni Gelsdorf og Ane Mette Nielsen
d. 14.3.2020

