Referat fra generalforsamling
i Den Selvejende Institution BIO Huset
torsdag d. 22. marts 2018
Tove Severinsen bød velkommen og foreslog Klaus Ingerslev-Olesen som dirigent og
Mogens Kjærskov som referent, hvilket generalforsamlingen bifaldt.
Klaus Ingerslev-Olesen startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet
jf. vedtægterne.
Der var et fremmøde på 16 deltagere, heraf 10 udenfor bestyrelsen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ad. 2

Valg af dirigent og referent.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.
Fremlæggelse af arbejdsprogram frem til næste generalforsamling.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor.
Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter.
Eventuelt.

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Skriftlig beretning udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.
Tove Severinsen supplerede den skriftlige beretning med følgende:
Billetsalg:
Solgte billetter i 2017: 14.616
Solgte billetter i 2016: 15.973 = nedgang 1.357 svarende til 8,5 %.
På landsplan var der en nedgang på ca. 5 %.
Bedst spillede film i 2016 Far til fire-På toppen – Alle for tre – Star Wars: The Last
Jedi – Vianna – Den utrolige historie om den kæmpestore pære – Aldrig mere i
morgen – Iqbal og superchippen – Du forsvinder – Victoria og Abdul – Biler 3..
Vores opgave er at folk føler sig velkomne og får en god oplevelse.
Solgte koncertbilletter i 2017: 613 billetter:
Nytårskoncert - Mathilde Falck med band – Jacob Dinesen - Mek Pek og Jan Svarre
koncert – Annione med band - Voicebox.
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Sommerkoncerterne på Torvet: 8 koncerter med ca. 800 gæster i alt. Måtte aflyse en
enkelt koncert pga. af regnvejr.
Foredrag i 2017: 5 x Livestream af Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Mikkel
Beha Erichsen – Adrian Hughes – Lola Jensen - Gert Rune og i samarbejde med
kirken foredrag med Lone Hertz. Desuden foredrag i samarbejde med Ældre Sagen:
Jesper Theilgaard foredrag - Familien på farten foredrag - Cohen Songs koncert.
Bestyrelsen har bevist øget de kulturelle tiltag. BIO Huset er den største
kulturinstitution i den nordlige del af kommunen.
Frivillige:
Ca. 75 - Løbende udskiftning - Sidemandsoplæring
Mangeartede opgaver løses.
Januar måned Nytårskur med brunch og hyggeligt samvær
Sommerpølser med grill og film.
Bestyrelsen:
6 personer efter generalforsamlingen i marts 2016.
Bestyrelsesopgaver:
Økonomi - Samarbejde med daglig leder - Ansvar bygning - Ansvar IT og
billetsystem - Kulturelle aktiviteter - Koncerter - Dagligdagen i BIO Huset Frivillige.
Bio Husets koordinator:
Mogens ansat 20 timer.
Løser mange og meget forskellige opgaver
Fra salen: Godt opera arrangement, men kun 15 tilhørere. Kan der gøres noget for at
tiltrække flere publikummer. Nyt tiltag bliver en introduktion før operaen.
Kommentar: Evt. Vin og småkager før film for også at tiltrække flere til film.
Beretning blev herefter godkendt.
ad. 3

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
Revisor Torben Nielsen fremlagde regnskabet.
Ingen kommentarer fra de generalforsamlingsvalgte revisorer.
Ingen kommentarer fra den uafhængige revisor.
Resultatopgørelse:
Omsætning på kr. 1.270.630 ex. Moms.
Direkte udgifter: kr. 947.926.
Bruttofortjeneste: kr. 322.704.
Resultat før renter og afskrivning: kr. -281.595
Finansielle poster: kr. 8.633
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Resultat af ordinær drift: kr. -272.962
Tilskud/sponsorater: kr. 431.611
Henlæggelse SkulpturBy Galten: kr. 38.000
Henlæggelse til større investeringer: kr. 110.000.
Driftsøkonomisk resultat: kr. 10.649. (Overskud)
Aktiver:
Varebeholdning: 41.150 kr.
Tilgodehavender: 177.000 kr.
Likvide midler: 1.778.489 kr.
Aktiver i alt 1.996.639 kr.
Passiver:
Egenkapital 461.361 kr.
Andre reserver i alt 906.489 kr.
Egenkapital i alt 1.367.850.kr.
Kortfristede gældsforpligtelser 628.789 kr.
Passiver i alt 1.996.639 kr.
Fremhævelse af udvalgte noter:
Omsatte for 650t imod 807 t sidste år
Kiosken salg har haft en større fortjeneste end året før.
Salgs omkostninger stort set som sidste år.
Kommentar: På Sponsor/reklamevisning er der et fald. Får vi nok og det vi skal for vores
reklamer?
Kan der ikke gøres mere for at reklamere i f.eks. Brabrand, for derved at tiltrække flere
publikummer fra Aarhus Vest.
Avisreklamer er en bekostelig affære. Plakater i f.eks. Gasværket i Brabrand.
Må ikke glemme at hele biografverdenen er i krise, så flot resultat i BIO Huset.
Bestyrelsen har fokus på PR.
Ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.
ad. 4

Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer:
Der var ingen indkomne forslag:

ad. 5

Fremlæggelse af arbejdsprogram frem til næste generalforsamling:
Tove Severinsen:
− Frivillige, bestyrelsen, daglig koordinator
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− Tur for de frivillige hver andet år, og det er i år.
− Film - Filmklubber Mirakel, Strimlen, 3-skarpe /Ny filmklub med lidt mere snævre
film ens vi normalt viser), Med Skolen i Biografen..
− Events: Børnenes MGP, Musik ved forpremiere på John Mogensen film
− Foredrag. Tom Buk-Swienty forfatterforedrag uden samarbejde med biblioteket.
− Kultursalon
− Musikken: Nytårskoncert - Sommerkoncerter 8 planlagte- Koncerter i salen. Lægger
ud 17. maj med Jette Torp, Ann Mette Elten 6. sep., Hush d. 13. nov.
− Kulturaften i Skanderborg kommune 21. sep.. BIO Huset har koordinatorrollen for
Galten området
− Samarbejde med Galten Kirke, Ældre Sagen og andre som viser interesse.
− Streamede foredrag – Århus Universitet
− Renovering af toiletter
− Økonomi – kiosk overskud & filmleje.
Arbejdsprogram blev herefter taget til efterretning.
ad. 6

Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen foreslår kr. 175,00 som det nuværende, hvilket blev vedtaget.

ad. 7

Budget for det kommende år:
Torben Bach Nielsen gennemgik budgettet for 2019.
Alle tal er ex. moms.
Omsætning i alt 1.450.000
Direkte udgifter i alt 959.000
Bruttofortjeneste 516.000
Personaleomkostninger i alt 295.000
Salgs omkostninger i alt 142.000
Driftsmiddelomkostninger i alt 135.000
Lokaleomkostninger i alt 87.000
Administrationsomkostninger i alt 229.000
Resultat ordinær drift -372 000
Tilskud og sponsorater: 385 000
Driftsøkonomisk resultat: 13.000
Kommentarer fra salen: Hvad er det der gør man forventer en stigning i budget på 40 %
Meget ambitiøst budget.
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Gennem mange år har bestyrelsen været i stand til at tilpasse økonomien i løbet af året.
Budgettet blev godkendt.
ad. 8

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor:
På valg: Etta Gravgaard, Jan Andersen og Tove Severinsen.
Alle tre modtager genvalg.
Ikke øvrige opstillede, så alle tre blev genvalgt
Ikke på valg: Ivan Jensen, Mette Weber Johansen og Niels Kr. Kjærgaard.
Bestyrelsen består herefter af Etta Gravgaard, Ivan Jensen, Jan Andersen, Mette Weber
Johansen, Niels Kr. Kjærgaard og Tove Severinsen.
Nuværende suppleanter: nuværende Lene Fabricius og Jan Noe
Svend Trøst valg som den ene suppleant.
Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til at spørge Lene Fabricius og Jan
Noe i nævnte rækkefølge om de vil tage en periode mere.
(Lene Fabricius har efterfølgende accepteret en periode mere)

ad. 9

Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter:
Thorkild Nygaard og Birthe Jensen modtog genvalg.
Der meldte sig ingen som suppleanter.
Generalforsamlingen gav bemyndigelse til bestyrelsen til at spørge de nuværende Dorthe
Andresen og Inga Thomsen om de vil tage en periode mere.
(Begge har efterfølgende accepteret en periode mere).

ad. 10 Eventuelt: Tove: BIO Huset kan fejre 25 års fødselsdag i 2019.
Agter at lave en folkefest, hvor vi giver noget tilbage til byen.
Kommentar fra salen: Kunne man flytte generalforsamlingen til sidst på året, så man kun
skal budgettere et år frem. Vil kræve en vedtægtsændring.
Til slut takkede Tove Severinsen dirigenten for afvikling af generalforsamlingen, og revisor
for gennemgang af regnskabet.

_____________________________

_______________________________

Referent: Mogens Kjærskov

Dirigent: Klaus Ingerslev-Olesen
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