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Referat Generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.45 i Vig Bio Café 
 
Jane startede med at byde velkommen og præsentere Tinna vores nye kok i Café Vig Bio som vi 
nu selv driver – og sende mange positive tanker til sekretær Bente Elvert, som pt er på Holbæk 
Sygehus. Derfor er Mie spurgt om at skrive referat til GF. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
2. Fremlæggelse og beretning af bestyrelsens arbejdsplan for året og det  kommende år 
3. Fremlæggelse af Årsrapport 
4. Evt. indkomne forslag  
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper – ikke aktuelt da kun i lige år 
6. Fastsættelse af kontingent  
7. På valg i ulige år er:  
 Næstformand Hans Fjeldsø  
 Bestyrelsesmedlem Bjørn Ole Blikdal valgt i 2015 for 2 år  
 Suppleant Jakob Sarp valgt i 2015 for 2 år   
8. Evt.  
 

 
1. Ole Skaarup blev valgt som dirigent og Bernhard Petersen og Helle Skibshøj som stemme-
tællere. Der var 44 stemme berettigede deltagere. 
 
2. Fremlæggelse af årsberetning  
Formand Jane Lykke læste sin beretning op, den kan læses på hjemmesiden i sin fulde længde 
samt talen til Dronning Margrethe i forbindelse med besøget 5. September 2016 i Odsherred. 
Foreningens virksomhed, økonomi, tanker om fremtid blev gennemgået samt status på café-
situationen. 
Stor tak til fundamentet i Kulturhuset – alle passerne! 
 
Smukke ord om biografen fra ny passer, caféleder og en passer, der har været med næsten fra 
starten i 1985. 
 
Beretningen blev applauderet og dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var  
godkendt af forsamlingen.  
 
3. Fremlæggelse af Årsrapport for 2016 
 
Vig Bios bogholder Helle Skibshøj omdelte årsrapport for 2016 revideret af Revisor Gården Hol-
bæk. 
 
Helle gennemgik regnskabet, ønskes detaljeret regnskab kan interesserede maile til Helle på: 
bogholderi@vigbio.dk 
 
Vi har nu betalt Odsherred Kommune sidste del på lånet til digitaliseringen, vi er nu gældfri.  
Afskrivninger på inventar, indretning og driftsmidler er som sidste år kr. 341.249. 
Helle: Hvis afskrivning skal nævnes er det 355.390 i 2016! 
 
Der var følgende kommentarer til årsrapporten: 



   

 

 - hele Odsherreds biograf 
 

2 

 

Hvis vi har alle midler i samme pengeinstitut, bør vi tænke på sikkerheden – budgettet for 2017 
blev efterspurgt og svaret er: vi har samme budget for 2017 Revisorpåtegningen sættes på bag-
siden af årsrapporten fra næste år. Har vi ingen husleje?  
Jane forklarede fordelen i vores aftale med Odsherred Kommune, nemlig at vi bor huslejefrit så 
længe kontrakten ikke opsiges, hvilket den kan med et års varsel fra begge sider. 
 
Ole konstaterede der ikke var flere kommentarer til årsrapporten, som efterfølgende blev god-
kendt med klapsalver. 
 
Årsrapport for 2016 er lagt på nettet. 
 
4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
5. Nedsættelse arbejdsgrupper – ikke aktuelt da kun i lige år  
 
6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog årskontingent uændret kr. 150 pr. person hvilket blev godkendt. 
 
7. Valg 
Næstformand Hans Fjeldsø 
Ole forhører i forsamlingen om der er modkandidater; Lone stiller op som modkandidat men da 
vedtægterne fortæller det er en næstformand der skal vælges, ønsker Lone at trække sig. 
 
Bestyrelsesmedlem Bjørn Ole Blikdal valgt i 2015 for 2 år 
Ole forhører i forsamlingen om der er modkandidater; Lone stiller op som modkandidat, Ole 
spørger om der ønskes skriftlig afstemning hvilket der gør. Skriftlig afstemning viser der er 21 
stemmer til Bob og 21 stemmer for Lone.  
Valget afgøres ved at vælge plat og krone på en mønt, Lone vælger krone – det bliver plat, Bob 
ønskes tillykke med valget for 2 år. 
 
Suppleant Jakob Sarp valgt er på valg, ønsker genvalg – Lone stiller op – Mie melder hun træk-
ker sig om kandidat som suppleant før tid, der er 1 år tilbage i valgperioden – Lone melder sig til 
at tage 1 år, Jakob vælges for 2 år. 
 
Bestyrelsen for 2017-18 ser herefter ud som følger: 
Jane Lykke, formand   
Hans Fjeldsø, næstformand (genvalgt) 
Bente Elvert, sekretær  
Laila Ferdin, bestyrelsesmedlem 
Bjørn Ole Blikdal (genvalgt) 
Suppleant Jakob Sarp blev genvalgt for 2 år. 
Suppleant Lone Danielsen valgt for 1 år. 
 
Applaus til alle de nyvalgte, og Jane ønskede tillykke og velkommen i bestyrelsen.  
Jane takkede Thomas, som igennem 6 års tid har været booker i biografen og fortalte at man i 
bestyrelsen har peget på Mie som fremtidig booker i tæt samarbejde med Filmgrupppen. 
 
8. Eventuelt 
Spørgsmål: Vedtægterne kan ikke findes på hjemmesiden. 
Har vi fået oplyst, at vi nu får 10 fulde klip på aktivkort? 
 
Jane: Ja, vedrørende aktivkort er dette allerede mailet ud, samt oplyst på passermøde. 
 
Lone takkede for valget. 
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Det blev oplyst, at der kan søges midler via brandingpuljen samt socialdemokratipuljen, det er 
værd at forsøge, brandingpuljen alene har kr. 200.000,-. 
 
Jane takker for en god og konstruktiv generalforsamling.  
En tanke kunne være: Andre steder holder de generalforsamlinger en lørdag eller søndag med 
efterfølgende film, vi kunne tænke over om det var en mulighed? 
 
Mødet slut kl. 22.02 
Således opfattet af referent Mie S. Rasmussen 
 


