
Referat af generalforsamling d. 7.3.2018 

 

Holstebro Filmklub afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 7.3.2018 kl. 18.00 på 

Holstebro Bibliotek (glasbur 1. sal) 

Efter lovene er generalforsamlingen (vedtaget d. 11. april 2013) meddelt medlemmerne skriftlig i 

skrivelse i december 2017 (mindst fire uger før afholdelse af generalforsamlingen) 

Formanden har også mundtlig orienteret medlemmerne ved forestillingen d. 19.2.2018. Men det 

har ikke stået på hjemmesiden. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Per Andersen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Elisabet Christensen var referent. Der var ikke mødte menige medlemmer op til 

generalforsamlingen. 

2) Formandens beretning 

Beretningen er vedhæftet. Formanden berettede om årets mange aktiviteter og klubbens 

50-års jubilæum. Beretningen blev godkendt af alle. 

3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet, og Vit havde som den interne revisor/bilagskontrollant 

intet at bemærke. Han havde syntes, at det var interessant og oplysende læsning. 

Årets resultat var et underskud på kr. 18.903, hvilket stort set svarede til, hvad jubilæet 

kostede. Vi har en egenkapital på kr. 89.810, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi har altså 

råd til flere aktiviteter. Det må drøftes på kommende bestyrelsesmøder. 

Vi vil spørge revisoren om, hvad posten ”skyldige omkostninger” på kr. 45.775 betyder. 

Forklaring følger på første bestyrelsesmøde d. 12.3.2018 kl. 19.00 i Restaurant 

Rådhuskælderen. 

4) Medlemskontingent (foreslås hævet til 350 kr) 

Kontingentet stiger til kr. 350 fra efterårssæson 2018. Kontingentet har været på kr. 300 

siden 2010 (dog dengang for kun 5 film). I lyset af øvrige prisstigninger besluttede vi at 

sætte kontingentet op.  

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 genvalgt. 

7) Valg af højst 2 bestyrelsessuppleanter. Per Andersen er villig til genvalg. Peter Thomsen 

genopstiller ikke. Steen Grønlund vil gerne være suppleant. 

Per Andersen blev genvalgt og Steen Grønlund blev valgt. Peter Thomsen fik tak for sin 

mangeårige indsats med en lille gave.  

8) Valg af intern revisor (bilagskontrollant) Vit Miksovsky genopstiller. 

Der var genvalg til Vit Miksovsky. 

9) Evt. 

Vi skal huske at tjekke kuverter og kartotekskort – måske skal der trykkes flere. 

Medlemskort laves fremover af Johansen. 

VI konstituerer os ved næste møde d. 12.3.2018 kl. 19.00 i Rådhuskælderen. 

Lonni Gelsdorf 

d. 8.3.2018 


