
Generalforsamling i Skagen BIO 
  

Sted: Biografsalen  
kl. 19 Dato: 14/3-2022

Punkt Bemærkninger Referat

1. Valg af dirigent 
og referent.

Bestyrelsen foreslår Erik 
Hatt som dirigent og Mi-
chaela som referent.

De bliver begge valgt.

Ifølge vedtægterne skal 
generalforsamlingen af-
holdes hvert år inden 1/4.

Erik Hatt konstaterer at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens be-
retning.

Henning aflægger beret-
ningen.

Se vedhæftede bilag med beretning. 

Beretningen bliver taget til efterretning med 
klapsalver. 

Det bliver foreslået, at det kunne være en idé 
f.eks. at vise Formel 1 i bio. 
Henning fortæller, at vi har haft idéen med 
sport i bio oppe at vende i bestyrelsen og at det 
måske kan forsøges i et samarbejde med Kap-
pelborg. 
Vi tager det op igen på et bestyrelsesmøde.

3. Godkendelse af 
det reviderede 
regnskab.

Regnskabet fremlægges af 
Birgit Levorsen.

Birgit forklarer, at resultatet skal ses i lyset af 
4 måneders lukkeperiode grundet Corona. 
Vi ender ud med et overskud på kr. 148.702, 
hvilket til dels skyldes besparelser på husleje, 
filmleje og øvrige udgifter, grundet nedluk-
ning, samt et tilskud fra Slots- og kulturstyrel-
sen til dækning af faste omkostninger i ned-
lukningsperioden. 
Egenkapitalen forøges med årets overskud fra 
kr. 64.129 til kr. 212.831 pr. 31/12-2021. 

Regnskabet godkendes.

     

4. Budget for kom-
mende år og fast-
sættelse af kon-
tingent.

Budgettet fremlægges li-
geledes af Birgit Levorsen.

Birgit gennemgår budgettet for 2022, hvor vi 
håber på at få et “normalt år” uden nedluknin-
ger. Vi ender i budgettet på et overskud på kr. 
17.000. Heri er indeholdt vores egenudgift til 
nyt udstyr på kr. 25.000. 

Der bliver spurgt til grundlaget for filmleje 
omk. Det bliver forklaret, at vi har taget ud-
gangspunkt i udgiften for 2019, hvilket er det 
seneste “normale år” uden nedlukninger. 

Kontingentet foreslås fastholdt på de kr. 100,- 
Det bliver vedtaget.



5. Valg af bestyrel-
sesmedlemmer. 

Valg af supplean-
ter.

Birgitte Remmen er villig 
til genvalg. 
Henning Dochweiler øn-
sker ikke genvalg. 
Mette Bøgh ønsker ikke 
genvalg. 

Lone Møller og Erik Hatt 
er villige til genvalg som 
suppleanter.

Bestyrelsen foreslår at Birgitte Remmen gen-
vælges og at Mette Christensen og HC Sloth 
vælges som nye medlemmer. 

Der er ikke andre, som har lyst til at stille op, 
så Birgitte fortsætter i bestyrelsen og Mette 
samt HC bliver også valgt. 

Lone Møller og Erik Hatt bliver begge gen-
valgt som suppleanter.

6. Valg af revisor. Dorte Løve ønsker ikke 
genvalg.

Rolf Hauge vil gerne stille op og han bliver 
valgt.

7. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet 
forslag.

EVENTUELT
Seniorbioudvalget vil gerne alle tre fortsætte 
deres fine arbejde. De overvejer at sætte antal-
let af forestillinger ned fra fire til tre, grundet 
efterspørgslen. 
Det bliver foreslået, at man skal kunne købe 
seniorbio billetterne på samme måde som til 
øvrige film, når de bliver lagt på hjemmesiden 
i stedet for mandag kl. 10. Flere er utilfredse 
med denne fremgangsmåde. 
Bestyrelsen vil se på problemet sammen med 
seniorbioudvalget.

Birgitte takker Henning for det store arbejde, 
han har udført i en noget turbulent tid.  
Birgitte takker også Mette, ikke mindst for at 
møder på Teams kunne lade sig gøre under 
nedlukningen, samt for hendes store indsats på 
Facebook og Instagram, som har fået noget af 
et løft. 
Erik Hatt får også en tak for dirigent indsatsen.

Næste bestyrel-
sesmøde

Konstituerende møde efter generalforsamlin-
gen.


