VELKOMMEN TIL ÅRETS
GENERALFORSAMLING
Søndag den 15. marts 2020

Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer.
Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling.
Den tyvende i rækken og vi ser frem til mange flere.
Arne Christensen
Formand

Ud over dette generalforsamlingsdokument består materialet (- udlagt på hjemmesiden) til årets
generalforsamling af:
* Årsberetning
* Årsrapport (regnskab)

samt en gennemgang af året i billeder og tale.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning om foreningens virksomhed
Fremlæggelse af revideret regnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år
(inklusive 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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Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag er Henning Richard Jensen

Punkt 2: Valg af stemmetællere
Bestyrelsen foreslår:
- Sarah Skov-Frederiksen
- Lotte Warming

Punkt 3: Beretning om foreningens virksomhed
Punktet deles op i tre:
1) Formanden indleder punktet
2) Medlemsbladsredaktør Holger Pedersen fører os gennem året i billeder og tale.
3) Debat om beretningen
Se også den skriftlige årsberetning

Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab
Foreningens revisor Benny Klitbo fremlægger regnskabet
Se også den skriftlige årsrapport (regnskab)

Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan
(indsatsområder) og budget for det kommende år
Forslag til arbejdsplan/indsatsområder 2020-21:
1. Etablering og ibrugtagning af ny foyer
Den nye foyer forventes færdig til indvielse i foråret 2020
2. Indgå samarbejdsaftale med Glostrup Kulturhus om afholdelse af koncerter og andre
arrangementer på lille scene i Biografcaféen.
Med den nye foyer etableres en ny lille scene til afholdelse af mindre koncerter og andre
arrangementer. Der er allerede indgået en overordnet aftale med Glostrup Kulturhus herom,
men aftalen skal udbygges med konkrete aftaler om tidspunkter og andre vilkår for benyttelse
af scenen.
3. Træffe beslutning om udvidelse af den fremtidige drift i Glostrup Bio samt eventuelle
nødvendige organisatoriske ændringer
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Som det fremgår af Vision 2023 for Glostrup Bio (vedtaget på sidste års generalforsamling) er
hensigten af øge antallet af filmforestillinger, koncerter og andre arrangementer i Glostrup Bio.
Med den nye foyer vil billet-/cafésalget blive både hurtigere, nemmere og mindre
arbejdskrævende og dermed bidrage til en realisering af visionen. Men herudover kan der også
blive behov organisatoriske ændringer i driften.
4. Gennemføre indsamling af sponsormidler til stoleudskiftning i biografsalen
Med henblik på finansiering af den kommende udskiftning af stolene i salen gennemføres en
fornyelse af kampagnen for at indsamle fonds- og sponsormidler.
5. Stoleudskiftning
De nuværende stole blev købt brugte i 2012. Mange af dem er i dag så slidte, at der er behov
for udskiftning. Reparation er ikke muligt.

Budget for 2020
Formanden gennemgår budgettet.

Indtægter
Filmindtægter
Caféindtægter
Reklameindtægter
Arrangementsindtægter
Driftsaftaleindtægter
Foreningsindtægter
Øvrige indtægter
Indtægter i alt

1.344.000
459.000
75.000
127.900
450.000
90.000
0
2.545.900

Salgsomkostninger
Filmudgifter
Caféudgifter
Reklameudgifter
Sponsorudgifter
Arrangementsudgifter
Driftsaftaleudgifter
Foreningsudgifter
Øvrige udgifter
Salgsomkostninger i alt

840.120
342.000
38.000
2.000
3.000
150.000
70.000
25.000
1.470.120
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Andre driftsomkostninger
Lønomkostninger
Personale
Møder & gaver
Inventar og udstyr
Bygningsvedligeholdelse
Varme, el m.m.
Administration
Finansielle omkostninger (netto)
Hensættelser
Andre driftsomkostninger i alt

468.740
3.000
16.580
20.000
198.000
111.500
140.895
23.000
90.000
1.071.715

ÅRETS RESULTAT

4.065

Punkt 6: Indkomne forslag
Punkt 7: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 150 kroner pr. medlem pr. år.

Punkt 8: Valg i henhold til vedtægternes §7 stk. 2
•
•

Formand: Arne Christensen er villig til genvalg
1. og 2. suppleant: Anya Jensen og Carsten Jørgensen er villig til genvalg

Punkt 9: Valg af regnskabsfører
Bestyrelsen foreslår, at Multi Account genvælges

Punkt 10: Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Benny Klitbo genvælges.

Punkt 11: Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper
•
•
•
•
•
•
•

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

Punkt 11: Eventuelt
*herunder uddeling af 10 års diplomer
Ordet frit

-6-

