Referat Generalforsamling Birkerød Børnefilmklub den 4-4-22:
Vi 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:
1.Valg af dirigent og referent.
2.Fremlæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
7. Evt.
Tilstede: Christian D, Jens, Christian H, Trine, Mie, Malene, Tine og Christine.
Ad 1: valg af dirigent: Tine
Valg af referent: Christine
Ad 2: Beretning: Jens fremlagde beretningen.
Se vedlagte.
Malene lægger referat af generalforsamling og regnskab på hjemmesiden.
Dabuf skal have kopi af referat af generalforsamling, beretning og regnskab.

Ad 3. Regnskab. Christian gennemgik regnskabet. Det er godkendt. Det skal underskrives.
Se vedlagte
Vi planlægger med en billetpris på 145 kr for 6 forestillinger.
Ad 4 ingen indkomne forslag.
Ad 5. Farvel til Jens efter mange år i bestyrelsen, mange tak for dit store arbejde omkring billetsalg, it,
hjemmeside osv. Vi vil savne dig.
Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen består af: Christian D, Christian H, Trine, Mie, Malene, Tine og Christine.
Kurt har skrevet til os, at han gerne vil indgå i bestyrelsen. Vi vil invitere ham med den 18.5.22. Christine
skriver til ham.

Ad 6 revisor: Jens.
Suppleant revisor: Tine.
Ad 7 Evt.
Biografen bliver 100 år som afholdes den 14.5.22- Christine sørger for gave til biografen.
Ukrainske børn- forslag om at vise film for dem? Vi vil tale videre om det den 18.5.22.
Tine opdaterer årshjul- gennemgår den 18.5.22.
Vi mødes den 18.5.22 kl. 19.00 i lokale: 1.1 på Mantziusgården til filmplanlægning for den nye sæson.

Vi takker for en god og konstruktiv generalforsamling.

Referat godkendt af bestyrelsen 6.4.22
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