Filmklubben Park
Frederikssund
Referat af generalforsamlingen i Filmklubben Park tirsdag den 4. april
2017 kl. 18.00 i Park Teatret
1. Valg af dirigent
René Zorn blev valgt. Dirigenten konstaterede, at formalia omkring indkaldelsen til generalforsamlingen var i orden.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Ruth fortalte om årets lidt knoldede gang i filmklubben (beretningen i sin helhed
sendes ud sammen med dette referat).

3. Godkendelse af beretningen
Beretningen blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
Kasserer Bodil fremlagde regnskabet, og dette blev godkendt.

5. Budget og fastsættelse af medlemskontingent
Der var to budgetter: Et, hvor vi bliver i Park Teatret med et kontingent på 575 kr.
per sæson og et, hvor vi har til huse i Nordisk Film i Sillebroen med et kontingent på 500 kr.
Der var på generalforsamlingen enighed om at blive i Park. Budgettet herfor med tilhørende
kontingent blev godkendt,

6. Fremlæggelse og godkendelse af program for det kommende år
Fremlæggelse af procedure for valg af program for det kommende
år
Det står i vores nuværende vedtægter, at dette punkt skal med.
Med vedtagelsen af de af bestyrelsen foreslåede justeringer i klubbens vedtægter (se nedenfor) bortfalder punktet fremover.

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår justeringer af vedtægter (se bilag)
Justeringerne blev godkendt, og de nyreviderede vedtægter bliver sendt ud sammen med dette referat.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Carsten Overgaard (modtager genvalg)
Bodil Madsen (modtager genvalg)
Anni Andersen (modtager ikke genvalg)
Carsten Overgaard og Bodil Madsen blev genvalgt, og bestyrelsen består nu af seks medlemmer.

9. Valg af revisor
Nuværende : Bjerring Larsen (på valg)
Raija Oldrup
Bjerring Larsen modtog ikke genvalg, men til gengæld blev aftenens dirigent, René Zorn, valgt
til ny revisor.

10. Eventuelt
Et medlem spurgte, om det var muligt at tage en gæst (mod betaling) med til en filmforevisning, men man SKAL ifølge gældende regler være medlem af klubben, for at man må se en
film. Bestyrelsen vil dog kigge grundigere på sagen.
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden klokken 18.59.
Referat ved Kirsten Rechnagel

Vi viser de film, du ikke vidste, du ville se
www.filmklubbenpark.dk
Tilmelding: Nordea Frederikssund Reg.nr. 2670 kontonr. 8476-808-058
Formand: Ruth Krog 60675232

filmklubbenparkfrsund@gmail.com

