Referat fra Skælskør Biografforening, Kosmoramas
generalforsamling
d. 14. marts 2019 kl. 19.30
1. Dirigent: Gertrud Friederichsen valgt.
Referent: Anne Rygaard Jensen valgt.
Præsentation af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
2. Formand for Kosmorama Ole Rygaard Jensen aflægger sin
formandsberetning. Se vedlagte bilag.
De forskellige grupper af frivillige aflægger deres beretning.
a. Cafegruppen ved formand Ulla Andreasen.
Ulla er nyvalgt formand for cafegruppen bestående af 38 cafevagter.
Der er indført mobilepay i år. Cafegruppen har stået for stormøde for alle
frivillige i Det Røde Pakhus hvor hovedemnet var forslag til nye aktiviteter i
Kosmorama. Der har været lavet en brugerundersøgelse omkring børnefilm i
2D- og 3D-format. Begge dele vises, hvis det er muligt.
b. Operatørgruppen repræsenteres af Arne Binderup.
12-13 operatører. Der er kommet 4 nye meget engagerede og aktive. Alle
har ca 1 vagt om ugen, dog i ferieuger med mange forestillinger, flere.
Planlægningsmøde x 1 om mdr altid sidste søndag i mdr kl 10.,hvor vagterne
fordeles. Asgeir og Ib er døde siden sidste generalforsamling.
c. AA gruppen repræsenteres af Lars Hostrup Larsen. AA gruppen har droslet
ned. Det røde Pakhus og byens restauranter har også musikarrangementer,
som udkonkurrerer os. Desuden er honorarerne til musikerne steget voldsomt
de senere år. 2018 var der 4 arrangementer. Påskebal, som ellers var tiltænkt
som start på en tradition, havde begrænset tilslutning, Kulturel folkefest var en
succes med fantastiske Sun City, et meget dygtigt band der spillede rap musik,
fuldt hus. De efterfulgtes af The Recycled. Tradish, som gæstede os i efteråret
var også godt besøgt. Juleballet var igen i år en kæmpesucces med en totalt
udsolgt sal og med en omsætning på ca. kr. 16.000,- i cafeen. AA gruppen
holder møde igen i juni, hvor der tages stilling til den videre færd.
d. PR gruppen. Flere tager forskellige opgaver. Jan laver programmer , Jan og
Lars udarbejder hjemmesiden, Lars står for Facebook, Stig Nyhedsbreve, Arne
reklamefilm.
d. Eventgruppen repræsenteres ved Tine Stahl. Gruppen består af 5
medlemmer. Startskuddet til denne gruppe var på stormødet i juni.
Har haft 2 events. Chokaladeaften, hvor Randi Villumsen fortalte om
chokolade, og filmen Chocolat blev vist. Stor tilslutning, næsten udsolgt.
"Landet af glas" med besøg af Flora Ofelia, der spillede en af hoverollerne og
er hjemmeboende i Bisserup og instruktør Jeppe Nørgaard var næste event i
efteråret. Fint arrangement med en del børn til stede.
Sidst i marts vises den spanske fil " Everybody Knows" med tapas fra " Kok25".
Gode ideer til events modtages meget gerne.

Anders Jensen forslog radiobiograf, og han inviteres med til næste møde med
Eventgruppen for at fortælle om denne ide, der faktisk er afprøvet for år
tilbage af Søren Bregendahl.
De samlede beretninger tages til efterretning.
3. Revideret regnskab fremlægges af "vikarkasserer" Ole Larsen. Den
generalforsamlingsvalgte kasserer opsagde sin stilling midt i perioden og Ole
ville gerne hjælpe i denne akutte situation og trådte til.
Regnskabet godkendtes.
Godkendelse af budget for 2020.
4 Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
5. Generelle retningslinier for det kommende år fremlægges af formanden. Se
bilag.
6. Fastsættelse af kontingent. Dette forhøjes fra 50 til 100 kr. Blev vedtaget
sidste år.
7. Valg af bestyrelse.
Ny kasserer valgt, Gitte Just.
Tina Stahl ønsker ikke genvalg, men vælges som suppleant. Søren Wille
vælges til bestyrelsen. Stefan genvælges som suppleant.
Ole Larsen ønsker ikke genvalg.
Jørn Højer og Leif Borregaard vælges som revisorer.
Benny Forsberg genvælges til revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Tæppet kan ikke trækkes for. Anne Hinsch er igang med at få det repareret.
Dankort automat kan ikke bruges til masterkort. Skal tages op på
bestyrelsesmøde om dette skal etableres. Er bekosteligt.
Der ønskes nye stole indenfor en rimelig årrække.

__________________________
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