
Skælskør biografforening 
Generalforsamling 
Onsdag d. 7. oktober 2020 kl 19.30 i Kosmorama. 
Referat: 
1. Dirigent Gertrud Friederichsen 
    referent Anne Rygaard Jensen 
2 . A. Formand Ole Rygaard Jensen aflægger sin formandsberetning. Se bilag. 
 
     B. Formand for cafegruppen Ulla Andreassen aflægger følgende beretning fra denne gruppe: 
          Der er startet 6 nye cafevagter, og der er oprettet et fast lørdagshold. 
          Alle hold er blevet mere ansvarlige for planlægning og dækning af vagterne. 
          Proceduren med oplæring af nye cafévagter er ændret således, at Poul Niemann introducerer 
          1 time i billetsystem og Kirsten Langhorn introducerer i de praktiske opgaver. Derefter er det 
 de enkelte holds ansvar at sørge for, at alle nye får den nødvendige rutine. 
          Anette er fast referent på cafémøderne. 
          Vi har fået nye sweatshirts i stedets skjorter. De er bestilt og leveret fra "Nor". 
          Der er kommet et nyt og mere enkelt billetsystem. 
          Der er ryddet op alle procedure/vejlednings mapper. Fortrykte gavekort er udgået. 
          Der er ændringer i rengøringsprocedurerne, herunder opvask i opvaskemaskinen på grund af    
           corona. 
           Der har fra cafegruppen været forslag om at ændre spilletiden til 19.30.Dette arbejdes der 
           videre med i bestyrelsen. 
      C. Beretning fra operatørgruppen ved Stig Hansen. 
           Der er 15 operatører, og de har hver 3- 4 forestillinger om måneden. De planlægger vagter 
            1 gang om måneden. Gruppen består af mange aldrende mænd, og det ville være ønskeligt 
           hvis nogle yngre var interesseret. Operatørerne hjælper nu også med rengøring og   
           afspritning. 
        D. Beretning fra eventgruppen ved Anne Rygaard. 
             Marts 2019 vistes en spansk film "Everybody Knows" hvor der blev serveret tapas og 

  spansk vin. Der var udsolgt.  - "Stemmer i mørket" blev arrangeret på opfordring af Anders 
Jensen, havde ikke publikums interesse. 

              Babettes gæstebud, hvor filmen blev vist i Kosmorama, efter forestillingen serverede vores 
              lokale kok, Gunner, 5 retter for en fuld sal i "Der røde Pakhus". Arrangementet var udsolgt. 
              Eventgruppen har fremover planlagt at vise " Lille sommerfugl" ny film af Søren Kragh 
              Jacobsen, som kommer og introducerer denne nye film til januar 2021. 
              De følgende 3 måneder vises " 3 på stribe" 3 Almodavar-film, hvor Lars Winkler Andersen, 
              Spansk-ekspert, vil introducere. Der serveres tillige spanske smålækkerier og drikke. 
 
              Beretningerne blev godkendt. 
 
3.  Kasserer Gitte Just fremlægger regnskab og budget. 
     A. Revideret regnskab godkendes 
     B. Budget godkendes. 
          Se bilag. 
 
4. Indkomne forslag 
    Per Rasmussen er kommet med forslag om, at trækket til scenetæppet repareres. Dette tages med 
i   renoveringsudvalget, hvor der planlægges den kommende renovering af Kosmorama. 
 
5. Generelle retningslinjer for 2020 fremlægges af formand Ole Rygaard Jensen. Se bilag. 
 
6. Fastlæggelse af kontingent. Det samme som sidste år, nemlig 100 kr. 



 
7.  Valg af bestyrelsen. På valg er: 
    Formand Ole Rygaard Jensen modtager genvalg 
    Medlem Jan Zepelin modtager genvalg 
    Medlem Søren Wille er ikke på valg, men ønsker at fratræde. Ole Larsen vælges for 1 år. 
    2 suppleanter, Stefan Rasmussen og Tine Stahl ønsker ikke genvalg. Som nye suppleanter 
    Vælges Ellen Legarth Vig og Anne Gudiksen 
    Revisor Leif Borregård modtager genvalg, revisor Jørn Højer ønsker ikke genvalg, i stedet 
vælges Rigmor Sørensen. 
    Revisorsuppleant Benny Forsberg Jensen modtager genvalg 
 
8. Eventuelt. 
    Spørgsmål fra Holger fra operatørgruppen. Hvad får man ud af at være medlem af Kosmoramas      
biografforening? Kan vi gøre det bedre og derved få mere reklame og flere medlemmer? 
    Nu får nye medlemmer et velkomstbrev og en gratis billet. Desuden støtter de byens bedste    
    biograf, der drives af frivillige ildsjæle. 
    Emnet om medlemspleje tages op i bestyrelsen. 
 
 
 
 
________________________________                                 ____________________________ 
Dirigent: Gertrud Friederichsen                                                 Referent: Anne Rygaard Jensen 


