
Referat af Generalforsamling i Birkerød Børnefilmklub den 1.9.21: 

Jens konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt 2 uger før afholdelse ved udsendelse af 

mail til alle medlemmer, annoncering på foreningens hjemmeside og i relevante grupper på 

Facebook. Den var dermed indkaldt rettidigt og var dermed beslutningsdygtig. 

Dagsorden 
• Valg af dirigent og referent 
• Fremlæggelse af beretning 
• Fremlæggelse af regnskab 
• Indkomne forslag* 
• Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 
• Valg af revisor og suppleant 
• Evt. 

 
Dirigent : Jens 

Referent: Christine  

Deltagere: Lise, Carsten, Jens, Christian, Bettina, Jesper og Christine.  

 

Ad 1. Fremlæggelse af beretning: 

Jens gennemgik beretningen. 

Der er behov for en ny bestyrelse. 

Lise nævnte, at hun er glad for anerkendelsen for hendes indsats som frivillig  i form af en  fribillet til en 

film. 

Jesper var imponeret over, at vi fik gennemført forestillinger trods corona. 

Beretningen blev godkendt. 

Se vedlagte beretning 

Ad 2. fremlæggelse af regnskab: 

Jesper gennemgik regnskabet. 

Jesper anbefaler, at vi næste år har en egenkapital på ca. 50.000kr. I år var den ca. 62.000kr. 

Snak om vi fortsat skal trykke programmer, det var der enighed om, at vi fortsat skal. 

Der var et par spørgsmål til regnskabet. 

Der var spørgsmål til medlemssystemet. 

Biografen er begyndt og vise reklamer efter corona nedlukning, snak om at vi ikke ønsker det men det 

ville være ok med reklamer for børnefilm. 

  



Regnskabet blev godkendt. 

Ad 3. Indkomne forslag:  Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 4.Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter : Stine, Jesper og Bettina træder ud af     

bestyrelsen. 

Vi sagde tak til Jesper og Bettina for deres store indsat. Stine var ikke tilstede. 

Vi talte om hvordan vi kan erhverve flere medlemmer til bestyrelsen. Christian, Jens og Christine er valgt 

til bestyrelsen. 

Vi har et årshjul over opgaverne. 

Christian vil søge efter frivillige til bestyrelsen via hans datters netværk. 

Christine vil sætte opslag i biografen om, at vi søger efter frivillige til bestyrelsen. 

Christine er valgt til revisor. 

 

Ad 5. Evt. Ingen punkter til evt. 

 

 

Vi takkede for en god og konstruktiv generalforsamling. 

 

 

Referat godkendt af bestyrelsen 2.9.21 

 

 

Jens Tidemann                     Christian Danielsen                           Christine Larsen 


