
Skælskør biografforening 
Generalforsamling - referat. 
Torsdag d. 3. juni 2021 kl. 19.30 I Kosmorama  
 
1. Dirigent Gertrud Friederichsen  
    Referent Anne Rygaard  
2. a. Ole Rygaard, formand for Kosmorama aflægger formandsberetningen. Se bilag. 
 
   b. Ulla Andreasen formand for cafegruppen fortæller, at der arbejdes videre med billetsystemet.  
    Baren beklædning i Flakkebjerg har overtaget udlevering af Kosmorama-bluser til de frivillige. 
    Der er ingen i cafegruppen, der er stoppet i denne coronatid. 
   Anne Hinsch er sygemeldt, og hendes opgaver fordeles til 4 i cafegruppen. 
   Birgit Mølledal, der i mange år har gjort rent i Kosmorama, er stoppet. Er ved at ansætte en ny. 
 
   c. Brian Geertsen beretter fra operatørgruppen. Det er for sårbart med kun 1 ansvarlig, så derfor  
    skal ansvarsopgaverne deles ud til flere. Der er nye operatører under oplæring, og de skal have  
    flere forestillinger før de kan føle sig trygge.  
    Operatørerne har som noget nyt fået til opgave at kontrollere coronapas.  
 
 d. Eventgruppen. Annie Nørgaard. Første aften efter genåbning, vistes filmen "Lille sommerfugl".  
Instruktøren Søren Kragh Jacobsen var tilstede, og fortalte om filmen. Efter fremvisningen talte han 
med den aktive frivillige Skælskørborger, Steen Andreasen. En meget vellykket aften. Der blev 
serveret Sommerfuglechokolader og Champagne. Biografklub Danmark ydede 5000 kr. til dette 
arrangement.  
Der arbejdes fra eventgruppen med "3 på stribe film" af den spanske instruktør Pedro Almodovar til 
efteråret. 
 
3. a. Revideret regnskab fremlægges af kasserer Gitte Just og godkendes. 
     b. Kommende budget fremlægges og godkendes. 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og meddeles medlemmerne via opslag i 
biografen, eller via mail. Alle deltagere til generalforsamlingen stemmer for. Ændringen betyder at 
der herefter ikke længere skal annonceres i den lokale presse. 
 
5. Generelle retningslinjer gennemgået af Ole Rygaard. Se bilag.  
 
6. Kontingentet fastlægges uændret til 100 kr.  
 
7. På valg er:  
   Kasserer Gitte Just. Genvælges  
  Medlem Ole Larsen. Genvælges 
  Suppleant Ellen Legarth Genvælges  
   Suppleant Anne Gudiksen ønsker ikke genvalg, I stedet vælges Kirsten Jeppesen 
   2. Revisorer Leif Borregaard og Rigmor Sørensen Genvælges  
    1. revisorsuppleant Benny Forsberg Genvælges  
 
8. Eventuelt. 



  Leif Borregaard fra operatørgruppen beder om, at "aktivlisten" igen lægges frem. Det er et 
problem, når folk ikke møder op, at listen ikke er hurtig tilgængelig. Justitsministeriet har udgivet 
en vejledning om håndtering af personfølsomme data, hvori der står, at man skal bruge sin sunde 
fornuft angående fortrolige personlige oplysninger.  
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Renovering. Renoveringsgruppen består af Ole Rygaard, Ole Larsen og Tommy Sejr Møller. Målet 
er at "at få lavet en moderne biograf, som bevarer sit særkende og charme". Intet er besluttet, men 
der er udarbejdet et overslag på 1,6 mill. 
Tommy gennemgik de tiltag det er hensigten at søge om tilskud til: 
Nye stole 
Afslibning af gulvet eller tæpper 
Renovering af elinstallationer, nuværende belysning bevares 
Nedsænkning af loftet, så elledninger kan skjules heri. 
Scenen omskifter til at have et skuffesystem, som kan trækkes frem ved behov  
Svingdøren til cafeen udskiftes til en lydtæt dør 
Fremviser udskiftes 
Operatørrummet og ”isenkrammet” gennemrenoveres for ca. 600.000 kr. Brian gennemgår denne 
plan for, hvad der bliver renoveret. 
 
Til generalforsamlingen var der en ivrig diskussion om den kommende renovering af Kosmorama. 
Nogle mente, at renoveringsgruppen har været for lukket omkring, hvad der skal renoveres. 
 Der er hyret et foundrationsselskab, der hjælper med at få ansøgt forskellige fonde om tilskud. Den 
nye ejer af biografen, Anders Herbo, vil også bidrage økonomisk.  
 
Det er vigtigt at man har tillid til den renoveringsgruppe, der nu er valgt. Samtlige frivillige i 
Kosmorama er blevet tilbudt at være med i denne gruppe.  Alle er velkomne til at komme med 
input. 
 
Ole Rygaard afslutter generalforsamlingen og takker for en livlig debat.  
 
Næste generalforsamling afholdes forhåbentlig i marts 2022. Ole genopstiller ikke som formand. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________                            ________________________________ 
Dirigent: Gertrud Friederichsen                                              Referent: Anne Rygaard Jensen 
 
 


