GENERALFORSAMLING
Referat fra generalforsamling i biografforeningen Sofarækken
Søndag den 10. marts 2019
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år
(inklusiv budget)
6. Indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg i henhold til vedtægternes § 7 stk. 2
9. Valg af regnskabsfører
10. Valg af revisor
11. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper
12. Eventuelt
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Der var fremmødt 90 deltagere.
Formanden bød velkommen til foreningens 18. generalforsamling.
Ad1.

Henning Richard Jensen blev valgt til dirigent.
Henning takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2.

Følgende blev valgt til stemmetællere:
Claus Lehmann Munch
Lotte Warming

Ad 3.

Punktet deles op i tre:
1) Formanden indleder punktet
2) Medlemsbladredaktør Holger Pedersen fører os gennem året i billeder og tale.
3) Debat om beretningen
Sofarækkens formand Arne Christensen indledte med at fortælle at 2018 har været et godt år
for foreningen Sofarækken, med et nyt ord kan efterårets billetsalg beskrives som
”glimragende”
2018 har været et begivenhedsrigt år, da toiletprojektet blev færdiggjort og der blev taget hul
på foyerprojektet.
Holger førte os gennem 2018 med input fra Arne Christensen (formand for Sofarækken) og
den daglige leder.
Beretningen blev godkendt.

Ad 4.

Revisor Benny Klitbo fremlagde det reviderede regnskab.
Netto er der underskud på cafédriften. Det skyldes, at caféens indtægter ikke kan dække
caféens andel af huslejen.
Foreningen har en sund økonomi.
Foreningens egenkapital er på 266.424 kr.
Regnskabet er revideret og påført påtegning uden forbehold.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 5.

Punktet deles op i tre:
1) Vision 2023
2) Arbejdsplan 2019 – 2020
3) Budget 2019
Arne fremlagde bestyrelsens forslag til Sofarækkens Vision 2023
1. ”Vision 2023 for Glostrup Bio og Koncerthus”
I 2023 er Glostrup Bio og Koncerthus et moderne og attraktivt kulturhus som syder og
bobler af aktivitet fra morgen til aften alle ugens dage.
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Antallet af filmforestillinger vil være forøget og det samme vil gøre sig gældende for
antallet af koncerter.
Huset vil rumme andre kulturelle aktiviteter/arrangementer i samspil med andre
kulturinstitutioner.
I 2019 vil foyer være ombygget og kan rumme mindre arrangementer.
Visionen kræver løbende udvidelse og fornyelse af udstyr, faciliteter og inventar.
I 2023 er forpladsen inddraget til et hyggeligt samlingssted med udendørs
Cafévirksomhed.
Visionen blev godkendt.
Arne fremlagde bestyrelsens forslag til Arbejdsplan 2019 - 2020
2.1 Genforhandle driftsaftale med Glostrup Kommune
En ny aftale skal være forhandlet på plads til ikrafttræden pr. 1. april 2019.
2.2 Indgå samarbejde med andre ”kulturinstitutioner” i Glostrup om filmatiseringer og andre
arrangementer
Filmoplevelsen kan blive større hvis der er mulighed for at læse bogen, se filmen og
snakke om den efterfølgende. Flere ”kulturinstitutioner” i Glostrup har allerede
tilkendegivet at de gerne vil indgå i et samarbejde.
2.3 Fornyelse af samarbejdet med Kulturhuset
Ønsket om at afvikle flere koncerter i salen og i den kommende Biografcafé kræver en
revision af samarbejdsaftalen.
2.4 Etablering og ibrugtagning af ny foyer
Biografcaféen forventes at være klar til indvielse i starten af efteråret 2019.
2.5 Igangsætte/gennemføre en udskiftning af stolene i biografsalen
De nuværende stole blev købt brugt i 2012 og er meget slidte. Reparation er ikke muligt.
2.6 Gennemføre en indsamling af fonds- og sponsormidler til ny foyer og stoleudskiftning
Med henblik på finansiering af den ny foyer og udskiftning af stolene i salen gennemføres
En kampagne for at indsamle fonds- og sponsormidler. Kampagnen løber fra 1/4 - 1/10.
Der var ønske fra salen om at købe de gamle stole, dette vil blive muligt.
Der var ønske fra salen om at man meget nøje overvejer logistikken i det nye salsområde i
foyer.
Arbejdsplanen blev godkendt.
Arne fremlagde Budget 2019
Budgettet er udarbejdet på baggrund af tal fra 2018 da det forventes, at 2019 bliver et år der
resultatmæssigt vil lægge sig tæt på 2018.
Budget blev godkendt.
Ad 6.

Der er ikke indkommet forslag.

Ad 7.

Kontingent fastholdes uændret på 150 kr.
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Ad 8.

Valg i henhold til vedtægterne §7 stk. 2
Medlemsrepræsentant: Flemming Ravn er villig til genvalg
Flemming Ravn er genvalgt.
Repræsentant for de aktive medlemmer: Sarah Skov-Frederiksen er villig til genvalg
Sarah Skov-Frederiksen er genvalgt.
1. suppleant: Anya Jensen er villig til genvalg.
Anya Jensen er genvalgt
2. suppleant: Carsten Frank Jørgensen er villig til genvalg
Carsten Frank Jørgensen er genvalgt

Ad 9.

Multi Account er genvalgt.

Ad 10.

Benny Klitbo er genvalgt.

Ad 11.

Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper












Udviklings- og koordinationsudvalget
Cafégruppen
Operatørgruppen
Servicegruppen
Arrangementsgruppen
Bladuddelergruppen
IT-gruppen
Medlemsadministrationsgruppen
Formidlingsgruppen
Økonomigruppen
Repertoire-principgruppen

Vedtaget
Ad 12.

Eventuelt
Det blev opfordret fra salen at Sofarækken deltager i Loppemarkedet i Glostrup hallen.
Dette tages op af Ledelsen.
Det blev opfordret fra salen at Teleslyngens kapacitet undersøges.
Dette tages op af Ledelsen.
Uddeling af 10-års diplomer, tillykke til:
Carsten Frank Jørgensen (Passer)
Julie Geert Jægerschøld (Formidling)
Nicolai Klitbo (Arrangement)
Erhardt Lehnert (Operatør)
Kim Rømer (Passer, Operatør)
Arne takkede dirigenten.
Arne takkede for godt fremmøde og alle de aktive for deres store arbejdsindsats.
Arne takkede Glostrup Kommune for et godt samarbejde.
Arne opfordrede de fremmødte til at skrive sig på listen over de veje der skal uddeles sponsor
materiale på.
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Referatet er godkendt af

_______________________________________________________________________________________
Arne Christensen
Henning Richard Jensen

Referat LW den 12. marts 2019
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