VELKOMMEN TIL ÅRETS
GENERALFORSAMLING
Søndag den 13. marts 2022

Biografforeningen Sofarækken

Generalforsamling 2022

Kære medlemmer.
Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling.
Den toogtyvende 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) Gennemgang af året i billeder og tale.
3) Debat om beretningen
Se også den skriftlige årsberetning

Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab
Formand for Økonomigruppen Flemming Brandt fremlægger regnskabet
Se også den skriftlige årsrapport (regnskab)

Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til ”Vision 2027” samt arbejdsplan
og budget for det kommende år
”Vision 2027” for Glostrup Bio og Koncerthus
I 2027 er Glostrup Bio og Koncerthus et moderne og attraktivt kulturhus som syder og bobler af
aktivitet fra tidlig morgen til sen aften alle ugens dage. Med det boligudbygningsprogram som
forventes igangsat i Glostrup (og omegn) i de kommende år, er der behov for at tiltrække nye
borgere til egnen. Glostrup Bio og Koncerthus vil medvirke til at gøre Glostrup attraktiv for
tilflyttere.
Traditionel (spille)filmforevisning samt afholdelse af koncerter vil være de bærende aktiviteter i
huset. Antallet af filmforevisninger vil være forøget og det samme gælder antallet af koncerter.
Glostrup Bio og Koncerthus vil i 2023 være kendt som et attraktivt spillested med ugentlige
koncerter (i perioder af året) og et vidtfavnende repertoire af høj kvalitet.
Herudover vil Glostrup Bio og Koncerthus også være kendt som huset der rummer en bred vifte af
andre kulturelle aktiviteter/arrangementer. Det kan være foredrag, møder, teater, stand-up,
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firma-arrangementer, tv-transmissioner (operaforestillinger, naturvidenskabelige foredrag, melodi
grand prix, etc.), etc. Flere af disse aktiviteter afholdes allerede i dag med god succes.
Også i 2027 vil indsatsen fra de frivillige i Sofarækken (og Kulturhuset) være afgørende for
aktiviteterne i Glostrup Bio og Koncerthus. Det høje aktivitetsniveau og de mange forskellige
aktiviteter betyder dog, at der fortsat vil være behov for en ansat koordinator og administrativ
leder.
Udvidelsen af aktiviteterne skaber behov for flere frivillige, som (blandt andet) rekrutteres via
årlige åbent-hus-arrangementer. Men det er også været nødvendigt at ændre på organiseringen af
det frivillige arbejde, således at der ikke længere er en så skarp opdeling mellem (f.eks) operatører
og café-personale. I højere grad hjælper alle til med det hele. Men det vigtige er fortsat, at det er
lysten, der ”driver værket”, og at der er mulighed for socialt samvær og fællesskab.
Ovenstående vision kræver udvidelse og fornyelse af både udstyr og faciliteter:
De kommende års investeringer i udstyr og inventar (billed-, lyd-, lys- og caféudstyr) vil have til
formål at forbedre den kulturelle oplevelse samt at frigøre de frivilliges arbejdskraft til i højere
grad at kunne give de besøgende en personlig betjening. At give de besøgende i Glostrup Bio og
Koncerthus en personlig og hyggelig betjening skal være et af husets kendetegn.
I selve biograf- og koncertsalen vil stolene i det øverste afsnit være udskiftet til nye, mere
komfortable stole af høj kvalitet. I salens nedre afsnit vil der (– i det omfang det er muligt!) være
sket en større forandring, der gør salen bedre indrettet til både biograf, koncerter og andre
aktiviteter. Stolene vil være udskiftet til mobile stole af høj kvalitet og med god siddekomfort. Og
gulvet vil være ombygget således, at det vil være muligt at fjerne stolene og skabe plads til
borde/stående publikum/dans, etc. Forudsætningen for gennemførelsen af denne forandring er
dog, at den er både teknisk og økonomisk mulig, og at den vil være en gevinst for alle de
aktiviteter (biograf, koncerter, mv.) der afholdes.
I 2027 er der også gjort noget ved forpladsen til Glostrup Bio og Koncerthus. Den er gjort mere
attraktiv for byens borgere som et sted man ønsker at bruge og opholde sig. Der er opnået et
bedre sammenspil mellem forpladsen og Glostrup Bio og Koncerthus, således at bygningen er
blevet gjort mere synlig, og forpladsen bedre medvirker til at invitere til benyttelse af husets
kulturtilbud. Endvidere er der skabt mulighed for både en overdækning ved husets hovedindgang
og udendørs cafévirksomhed.
Glostrup Bio og Koncerthus vil i 2027 være et moderne kulturhus som syder og bobler af aktivitet
fra tidlig morgen til sen aften. Der vil være et stort antal frivillige aktive i huset og bred opbakning i
kommunalbestyrelsen og befolkningen i øvrigt. Ambitionen er en frivillig-indsats og en opbakning,
der gør det muligt at have et højt aktivitetsniveau, lave billetpriser og et højt serviceniveau.
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Forslag til arbejdsplan/indsatsområder 2022-23:
1. Genforhandle driftsaftale med Glostrup Kommune

Sofarækken indgik i 2019 en 3-årrig leje- og driftstilskudsaftale med Glostrup Kommune. En ny
aftale skal være færdigforhandlet til ikrafttræden pr. 1. januar 2023
2. Træffe beslutning om udvidelse af den fremtidige drift i Glostrup Bio samt eventuelle
nødvendige organisatoriske ændringer
Som det fremgår af forslaget til Vision 2027 for Glostrup Bio og Koncerthus er hensigten af øge
antallet af filmforestillinger, koncerter og andre arrangementer i Glostrup Bio. Dette kræver
flere frivillige. Omvendt skal vi også være åbne over for eventuelle organisatoriske ændringer i
driften. Efter drøftelse med de frivillige træffes beslutning herom.
3. Planlægge og (evt.) igangsætte en udskiftning af stolene i biografsalen
De nuværende stole blev købt brugte i 2012. Mange af dem er i dag så slidte, at der er et akut
behov for udskiftning. Før stoleudskiftningen igangsættes skal det undersøges, om det er
muligt at foretage en udskiftning, der forbedrer salens anvendelse til såvel
biografforestillinger, koncerter og andre arrangementer.
4. Tage initiativer der kan bidrage til en udvidelse af biografoplevelsen – evt. i samarbejde med

andre kulturinstitutioner i Glostrup
En udvidelse af biografoplevelsen kan ske på flere måder. Det kan ske ved at invitere
producenter/instruktør/skuespillere til at fortælle om filmens tilblivelse og/eller fortolkning.
Men det kan også blot være at give biografgæsterne mulighed for sammen at drøfte filmen
(”filmsalon”) og sætte ord på de oplevelser, den har givet.
5. Gennemføre en indsamling af fonds- og sponsormidler til stoleudskiftning
Med henblik på finansiering af udskiftning af stolene i salen genoptages den (før coronanedlukningen) igangsatte kampagne for indsamling af fonds- og sponsormidler.

Budget for 2022
Formanden gennemgår budgettet.

Indtægter
Filmindtægter
Caféindtægter
Reklameindtægter
Arrangementsindtægter
Driftsaftaleindtægter
Foreningsindtægter
Øvrige indtægter (ekstraord.)
Indtægter i alt

1.290.000
448.000
70.000
113.400
450.000
90.000
25.000
2.486.400
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Salgsomkostninger
Filmudgifter
Caféudgifter
Reklameudgifter
Sponsorudgifter
Arrangementsudgifter
Driftsaftaleudgifter
Foreningsudgifter
Øvrige udgifter
Salgsomkostninger i alt

798.500
331.000
0
0
2.000
150.200
62.000
30.000
1.373.700

Andre driftsomkostninger
Lønomkostninger
Personale
Møder & gaver
Inventar og udstyr
Bygningsvedligeholdelse
Varme, el m.m.
Administration
Finansielle omkostninger (netto)
Hensættelser
Andre driftsomkostninger i alt

ÅRETS RESULTAT

400.650
3.500
10.000
35.000
175.000
131.200
123.900
36.000
190.000
1.105.250

7.450

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
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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
Medlemsadministrationsgruppen
Formidlingsgruppen
Økonomigruppen
Repertoire-principgruppen

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