
Referat af generalforsamling i Skælskør Biografforening d. 30. marts 2022. 
 
 
1. Dirigent Pia Ekberg 
    Referent Anne Rygaard Jensen 
 
2. Formand Ole Rygaard Jensen aflægger beretning. Se vedlagte bilag. Godkendes 
     Delberetning fra formanden for cafegruppen, Ulla Andreasen:  
     Den nye vagtplan er taget i brug og fungerer godt.  
     Stor udskiftning af cafevagter, mange nye er oplært. 
     Flere af Anne Hinschs opgaver er overtaget af cafegruppen. 
     Delberetning fra formand for operatørgruppen Brian Bendorff Geertsen: 
     Operatørgruppen holder møde x 1 om måneden. Der er en god stemning.  
Gennemsnitsalderen er høj, men der er nu også kommet nogle yngre, med flere nye 
kompetencer og det har styrket gruppen. Delberetninger godkendes. 
 
3. a. Kasserer Gitte Just gennemgår det reviderede regnskab. Indtægterne er meget 
mindre end forventet grundet corona. Udgifter som forventet. Medlemstallet ønskes 
højere og der arbejdes på et bedre medlemssystem og med medlemspleje. Regnskabet 
godkendes. 

 b.  budgetforslag for 2023 fremlægges. Forslaget godkendes. 
 
 4. Der er ingen indkomne forslag. 
 
5. Ole Rygaard Jensen fremlægger de generelle retningslinjer. Se bilag. 
 
6. Kontingentet fastlægges uændret til 100 kr. 
 
7. Valg til bestyrelsen  
    Formand Ole Rygaard Jensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Aksel 
Christensen. Denne vælges og overtager formandsposten. Aksel takker for valget og 
præsenterer sig. 
     Anne Hinsch stopper som daglig leder. 
   Valgt medlem: Jan Zeppelin genvælges 
     Suppleanter: Ellen Legarth og Kirsten Jeppesen genvælges 
    Revisorer: Leif Borregaard og Rigmor Sørensen genvælges 
     Revisorsuppleant: Benny Forsberg Jensen genvælges 
  
8. Eventuelt 
    Forskellige emner bringes frem og debatteres.  
    Er det den rigtige filmpolitik? Er der for mange smalle film? Filmpolitik er under 
revidering.  Blev udarbejdet 2014 og trænger til at blive opdateret.  
   Belægningsprocenten i Kosmorama harmonerer stort set med andre biografer. Publikum 
skal nok lære at gå i biografen igen. 
    Mange også nyere film kan ses på Netflix.  
    Måske en god idé at lave filmgrupper, der kunne inspirere og fastholde medlemmer.  
    Ønske om at billetpriserne hæves og gerne straks. 
 
 
____________________________                                    __________________________ 
Dirigent: Pia Ekberg                                                           Referent: Anne Rygaard Jensen 
 
 
Bestyrelse: 

 ______________     ______________    ______________   ______________ 



 
         
        
      
    

     
 
      
 


