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Referat Generalforsamling lørdag den 16. marts 2019 kl. 19.45 i Vig Bio filmsal 
 
Alle de fremmødte medlemmer blev tjekket for gyldigt medlemskab og der blev serveret kaffe og 
croissants i café og foyer.  Herefter gik alle ind i biografsalen, hvor bestyrelsen sad ved et bord 
på scenen. 
 
Formand Jane Lykke bød alle velkommen og glædede sig over de mange fremmødte. 
 
  
Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 
2. Beretning om foreningens virksomhed og arbejdsplan 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 lige år var:  
 Næstformand Hans Fjeldsø 
 Bestyrelsesmedlem Bjørm Ole Blikdal 
 Suppleant Jakob Sarp  
8. Evt.  
 

 
1. Ole Skaarup blev valgt som dirigent og Kathrine og Peter som stemmetællere. 
 
2. Årsberetning  
Formand Jane Lykke indledte sin beretning med at slå fast, Vig Bio er Fyrtårnet i Odsherred! 
Vig Bio er handlekraftig med løbende udvikling og drives med en ”charmerende frækhed”. 
Fundamentet er de frivillige som solidt grundsten. 
 
Hovedpunkterne i formandens beretning kan nævnes her: 
 
2018 blev et rekord år med 909 forestillinger og 32.807 gæster hvilket er 107 forestillinger flere 
end sidste år og 6.158 flere gæster til de ordinære forestillinger. 
 
Herudover kommer Senior Bio, Børnefilmklubben, Med Skolen i Biografen, Baby Bio, Livsnyder-
aften, transmissioner fra The Met og Det Kgl. Teater, private og kommunale udlejninger, ja sågar 
et bryllup i salen.  Vig Bio samarbejder med andre kulturinstitutioner som f.eks. Filmlandet, Litte-
ratur- og læsefestival i Odsherred, m.fl.  Vores biograf er anerkendt i hele landet og får ofte be-
søg med rundvisning og historisk gennemgang. 
 
Vig Bio er også begunstiget af en velbesøgt café, som vi værdsætter højt. Den er med til at gøre 
et besøg i Kulturhuset til en totaloplevelse.  Det nuværende forpagterpar slutter den 30.4.19  og 
Jane takkede parret for deres indsats.   
Der foregår pt forhandlinger med interesserede forpagtere. 
 
Jane afsluttede sin beretning med at takke alle de loyale og engagerede frivillige, som er medvir-
kende til Kulturhuset Vig Bios succes. 
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Beretningen blev applauderet og dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var god-
kendt af forsamlingen.  
 
Jane Lykkes detaljerede beretning kan læses på hjemmesiden. 
 
 
Herefter fik næstformand Hans Fjeldsø ordet for at fremlægge bestyrelsens udbygningsplaner. 
Hans kunne bekræfte, at byggeriet nu var i gang på Vig Bakke, og at Kulturhuset Vig Bio allerede 
til efteråret ville få adgang til 150 parkeringspladser sammen med SuperBrugsen.   
 
Planen over Vig Bakke med 80 planlagte boliger samt de nyeste idéskitser af tilbygningen udar-
bejdet af Arkitektfirmaet Lone Backs i Holbæk blev vist på det store lærred: En sal 2 med 85 
pladser, en minisal til Arts Cinema, E-sport lokaler tillige med flere lagerrum. Udvendigt med for-
sænkningsforslag til Open Air forestillinger.   
Budgettet lyder på 11,4 mio  ex moms plus ca. 1 mio til teknik i alt ca. 12,6 mio ex moms.  
 
Jane kunne supplere med at fortælle, at arbejdet med fundraising af midler til ombygningen først 
kan sættes i gang, når ejerskabet af Kulturhuset er på plads, hvilket har resulteret i, at kommunen 
nu overdrager bygningen til foreningen Kulturhuset Vig Bio.  
 
Hans fortalte at omkostningerne til overtagelsen vil beløbe sig til ca. 15.000kr. og de årlige om-
kostninger bestående af ca. 
11.000 kr. ejendomsskat 
22.000 kr. forsikring 
20.000 kr. vedligeholdelse 
herefter skal afholdes af Foreningen. Dog hæfter Foreningen kun med formuen og der er ikke 
økonomisk hæftelse for bestyrelsen eller medlemmerne. 
 
Hans henviste til Løgstør Bio som har samme konstellation som Vig Bio vil få. 
 
Der blev stillet nogle spørgsmål til parkeringsrestriktioner og sliklager som der er taget højde for.  
 
De fremmødte medlemmer bakkede op om fortsættelse af dette tiltag. 
 
 
 
3. Fremlæggelse af Årsregnskab for 2018 
 
Vig Bios bogholder Helle Skibshøj omdelte forkortet udgave af Årsregnskabet for 2018 for  
Foreningen Kulturhuset Vig Bio revideret af Revisorgården Holbæk. 
 
Årets resultat var særdeles tilfredsstillende med et overskud på kr. 205.547  hvor der samtidigt er 
foretaget afskrivninger for kr. 409.327, således at alt nu er ryddet, bl.a. for at stå stærkere i for-
bindelse med fundraising!.  
 
Kulturhuset Vig Bio har pr. 31/12-2018 en egenkapital på 1.719.046 kroner i forhold til året før på 
kr. 1.513.500. 
 
Helle gennemgik de enkelte konti og gav forklaring på nogle poster. 
Et flot regnskab! 
 
Årsregnskabet for 2018 blev godkendt med klapsalver og kan findes på nettet. 
 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag modtaget. 
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5. Arbejdsgrupper – ikke aktuelt i år 
  
 
6. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog årskontingent uændret kr. 150 for voksne og kr. 75 for unge under 18 år. 
Godkendt af forsamlingen. 
  
 
7. Valg 
Næstformand Hans Fjeldsø besluttede i 11. time at træde ud af bestyrelsen for at hellige sig det 
fremtidige store arbejde med tilbygningen.  Hans fortsætter ligeledes med Senior Bio og som 
operatør. 
Bestyrelsen foreslog Peter Hesk som ny næstformand. Peter Hesk kunne ikke være tilstede men 
havde givet sit tilsagn ved et evt. valg.  Bjørn Ole Blikdal blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, 
og Jakob Sarp blev genvalgt som suppleant. Charlotte Poulsen havde besluttet at vige sin sup-
pleantplads til fordel for Hans Fjeldsø, som lod sig vælge ind som hendes afløser. Charlotte be-
strider en meget stor opgave som administrator af Vig Bios Facebook med både besvarelse af 
spørgsmål, nyheder og konkurrencer. Et medie som kræver en stor daglig indsats. 
 
Bestyrelsen ser herefter ud som følger: 
 
Jane Lykke, formand  
Peter Hesk, næstformand 
Bente Elvert, sekretær  
Bjørn Ole Blikdal, bestyrelsesmedlem genvalgt 
Lone Danielsen, bestyrelsesmedlem  
Suppleant Jakob Sarp genvalgt 
Suppleant Hans Fjeldsø ekstraordinært valgt ind 
 
 
9. Eventuelt 
-Forslag fra salen om at bestyrelsen skulle starte med at præsentere sig selv – vedtaget! 
-Kritik af parkeringsrestriktionerne med risiko for bøde. Begrundelsen var, at de blev lavet da 
mange pendlere og håndværkere benyttede parkeringspladsen, hvilket betød at der ofte ikke var 
plads til biografens gæster. Vi må afvente og se, hvad der sker, når vi får adgang til nye pladser. 
 
-der var tak for danske tekster på udvalgte film. Jane forklarede at Dansk Høreforening har pres-
set på for at få tekster på samtlige film.  Nordisk Film har nu tekster på alle deres film, men bio-
grafen vælger selv de film de ønsker tekstet og i Vig gør vi det pt på de sidste visningsdage. 
 
 
På dirigentens spørgsmål om de tilstedeværende fandt biografsalen ok til afholdelse af 
generalforsamlingen, var svaret et JA. 
 
Formanden sluttede af med at takke alle de fremmødte medlemmer. 
 
Generalforsamligen sluttede kl. 11.30 med efterfølgende sandwich og drikkevarer i caféen. Her 
blev Aktivkort udleveret til de frivillige passere. Lone kunne tælle 43 deltagere inkl. bestyrelsen.  
 
 

23. marts 2019 
Bente Elvert, sekretær 

 


