Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 7. februar 2008
Formanden, Kirsten Korsbæk bød velkommen og vi startede med at synge ”Vennesang”.
1: Valg af dirigent
Frank Nielsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamling er lovlig, og den er beslutningsdygtig.
2: Beretning om foreningens virksomhed
Formandens beretning:
Kinos 100 års jubilæum blev fejret med reception om eftermiddagen den 2. november 2007
med taler af bl.a. tidligere biografdirektør Steen Stenbæk, borgmester Mogens Gade, Kinos
første foreningsformand Jens Dalum og tidligere biografdirektør Kjeldgaards datter Grethe
fortalte om oplevelser fra sin fars tid med Kino.
Passerfesten om aftenen på gymnasiet var et tilløbsstykke, med festtale af Poul Jørgensen og
underholdning af trioen På Kryds og Vers.
På galleriet var der lavet udstilling om Fjerritslev Kino gennem 100 år. Denne udstilling har
Jytte Kjeldahl sat i system i mapper, som står oppe i Galleriet.
Der var gratis film om lørdagen den 3. november, som desværre ikke fik stor tilslutning.
Og formanden oplyste, at Fjerritslev Kino fylder 101 år i morgen den 8. februar 2008.
Børne- og ungdomsfilmklubben, seniorfilmklubben, foreningen Norden, og rød stue- og skolen i biografen har tilsammen givet et besøgstal på 4300.
Menighedsrådene i Han Herred har vist filmen Luther. Skolerne fejrede Astrid Lindgrens 100
års fødselsdag, Røde Kors’ lektiecafé har købt en forestilling, og handelsstandsforeningen
købte 2 forestillinger inden jul. Disse ekstraforestillinger gav 650 ekstra besøgende. Derfor
skal vi satse på ekstraforestillinger til forskellige grupper fremover.
Kosmos Film har lavet en film om thaipiger, der er gift med mænd fra Thy. Filmen er blevet
vist i Kino, for de medvirkende, hvor der for første gang i Kinos historie blev serveret
champagne for ”skuespillerne”.
Det daglige publikum har svigtet i 2007, der er kun solgt 5.226 billetter mod 7.150 i 2006.
Der er vist 308 forestillinger med 17 personer i gennemsnit pr. forestilling. Men vi tror stadig
på, at der er brug for Fjerritslev Kino.
Der har været godt 10.000 gæster i Kino i 2007.
Kino er tilmeldt Artcinema, hvor man på nettet kan tilkendegive hvilke film, man ønsker at se
i Kino.
Der har været til møde med ebh-fonden, om det nye fritids- og aktivitetscenter, som har været
omtalt i avisen. En enig bestyrelse er positiv indstillet på, at hvis centeret bliver til noget engang ud i fremtiden, er det også fremtiden for Kino, derfor er stolegruppen sat i venteposition.
Formanden sagde tak til alle, der er med i driften af Kino, og tak til alle medlemmer af Kinos
Venner.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
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3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde regnskab.
Oversigtstal:
Indtægter:
353.561 kr.
-Udgifter:
147.762 kr.
-Omkostninger: 246.722 kr.
+Renteindtægter: 17.610 kr.
-Afskrivning:
16.000 kr.
Årets resultat: -39.313 kr.
Der er solgt færre billetter i 2007 end sidste år. Billetsalg 2 har været bedre end sidste år. Der
er solgt børnefilm i weekend for 7.050 kr.
Udgift til filmleje er mindre end sidste år pga. færre solgte billetter, personaleomkostninger er
ligeledes faldet. Annonce udgifterne er steget, da annoncen i Ugeavisen er blevet lidt længere,
idet vi annoncerer med kommende film.
Kino har købt en projektor til 46.000 kr., der er tegnet nye forsikringer, hvor betalingen for
2008 forfalder i december 2007, og 100 års jubilæet kostede ca. 40.000 kr.
Kino fik 7.500 kr. i jubilæumsgave. De 7.500 kr. skal ikke bruges til drift, de gemmes til et
specielt formål.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.
4: Indkomne forslag
a: Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer
Formanden gennemgik forslag til vedtægtsændringer, som blev enstemmigt godkendt med
den ændring, at § 3, stk. 4 ændres til § 3, stk. 3.
b: Andre forslag – ingen
5: Orientering fra arbejdsgrupperne:
Driftsgruppen består af 4 medlemmer. Joan står for indkøb og kontakt med rengøringsdamen.
Lone sender post mv. Ulla laver passerplan og Eva står for indkøb af slik. Og gruppen pynter
op i Kino til højtiderne.
Idégruppen har 6 medlemmer, som deler om opgaverne. De laver arrangementer, koncert og
udstillinger. Der har været 7 udstillinger i 2007. I forbindelse med Kinos 100 års jubilæum lavede de en udstilling i galleriet med filmplakater, udklip, billeder og artikler om Kinos historie, der blev vist gratis børnefilm, lavet reception om eftermiddagen og passerfest om aftenen
med 90 deltagere. Der lød en tak til Fjerritslev Gymnasium for lån af lokalerne til festen.
Der var ligeledes en stor tak til Kristian Agerholm Jensen for Kinos flotte hjemmeside, og tak
for hjælpen i forbindelse med jubilæet.
Filmgruppen mødes hver 2. måned. De bestiller og sender film m.v. Har deltaget i 2 filmtræf i
2007.
Artcinema er et Internet- værktøj, som gruppen kan bruge, når de skal vælge film til Fjerritslev Kino. Der blev kraftigt opfordret til, at man går hjem og tilmelder sig på www.artcinema.
PR-gruppen har 4 medlemmer. René laver plakater, Trine sætter plakaterne op relevante
steder, Kristian laver Kinos hjemmeside og sender nyhedsbrev ud til ca. 200 personer og Mille fører medlemskartoteket.
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Operatørgruppen ros til gruppen fra Jesper, det kører godt, det er ene dygtige operatører, vi
har.
Seniorfilmgruppen viser 6 film i vinterhalvåret, der er 1 film tilbage i denne sæson.
Arbejdsgruppernes beretninger taget til orientering.
6: Nedsættelse af eventuelle arbejdsgrupper
Der blev ikke nedsat yderligere arbejdsgrupper
7: Fastsættelse af medlemskontingent:
Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent:
150 kr. årligt, dog 75 kr. for studerende og pensionister
8: Valg
I) 2 medlemmer til forretningsudvalget: Ulla Tjell Damsgaard og Sonja Breum. Begge blev
genvalgt.
2 suppleanter til forretningsudvalget: Kristian Agerholm Jensen og Trine Svestad. Begge blev
genvalgt.
II) Medlemmer til arbejdsgrupper:
Filmgruppen: Jette Kreiner, Kristian Agerholm Jensen, Poul Jørgensen, Lise Rosschou, Jonas
Løjstrup Jensen, Rune Jensen.
Driftsgruppen: Eva Søjberg, Lone Andersen, Joan Jørgensen, Ulla Schønberg.
Idégruppen: Anna-Grethe Dalum, Jytte Kjeldahl, Kirsten Korsbæk, Kanne Pries, Preben Skibsted, Kirsten Sundstrup, Annelise Pedersbæk, Birthe Frederiksen.
PR-gruppen: Kristian Agerholm Jensen, René Klitgaard, Mille Sundstrup, Trine Svestad
Seniorfilmgruppen: Jens Christian Andreasen, Kirsten Andreasen, Regnar Kær, Annelise Kær,
Birtha Ansø, Kirsten Klit.
Operatørgruppen: Jesper Nyvang, Rune Jensen, René Klitgaard, Kirstine Petersen, Laura
Lykke Jernsø, Peter Madsen, Liv Jensen afl., Claus Larsen afl., Nina Stahl afl., Rune Pindborg
afl.
Senioroperatører: Jens Kristian Andreasen, Regnar Kær.
III) Herefter suspenderes generalforsamlingen medens arbejdsgrupperne vælger hver sin repræsentant.
Generalforsamlingen blev suspenderet i 2 minutter.
IV) Generalforsamlingen genoptages, og arbejdsgruppernes valg meddeles.
Følgende blev valgt til formænd: Filmgruppen, Jette Kreiner. Driftegruppen, Eva Søjberg.
Idégruppen, Anna-Grethe Dalum. PR-gruppen, formand på skift. Seniorfilmgruppen, Jens
Christian Andreasen. Operatørgruppen, Jesper Nyvang.
V) 1 revisor: Egon Korsbæk - genvalgt
1 revisorsuppleant: Frank Nielsen - genvalgt
9: Evt.:
Årets Kinopris gik til Anna-Grethe Dalum
Jytte Kjeldahl oplyste, at den udstilling der var i Galleriet i anledningen af jubilæet står i mapper oppe i Galleriet. Der bliver lavet en kasse ude ved skranken i foyeren, hvori der kan lægges udklip mv. til scrapbogen, som Jytte vil vedligeholde.
Ref.: Sonja Breum
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