Referat fra generalforsamling
i Den Selvejende Institution BIO Huset
mandag d. 25. marts 2019
Tove Severinsen bød velkommen og foreslog Ole Drøgemüller som dirigent og Mogens
Kjærskov som referent, hvilket generalforsamlingen bifaldt.
Ole Drøgemüller startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet jf.
vedtægterne.
Der var et fremmøde på 25 deltagere, heraf 19 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:
Vi solgte i 2018 i alt 18.720 mod 14.616 i 2017. En fremgang på 4.104 billetter.
1. halvdel af 2018 - Så længe jeg lever, som havde premiere marts 2018, var den eneste
film som trak mange gæster.
Film:
Journal 64, Bohemian Rhapsodi, Lykke Per, Den tid på året, Coco var blandt de film der
solgte flot.
Flere DK premiere film – med succes.
Quindeaftener med servering
Høj lyd aftener
Filmklubber. Strimlen – Mirakel – 5 skarpe – BabyBio - Operafilm
Foredrag:
Maren Uthaug, Lægen flytter ind, Peter AG
Streamede offentlige foredrag fra Århus Universitet
Kulturaften Skanderborg – Andrea Bocelli. Musik og vin.
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Koncerterne:
HUSH, Jette Torp, Voicebox og Nytårskoncerten i Hallen
Frivillige:
Ca. 75 fordelt på mange opgaver.
Profiltøj
Udflugt - nytårsbrunch – film & pølser
Oplæring
PR:
Hjemmesiden
Aviserne – Århus Vest
Flyers
Pressemeddelelse
Fokus nye tiltag
Daglig leder:
Vigtig omdrejningspunkt
Samarbejde
Bestyrelsen - koordinatorer:
Bestyrelsesmøde – fællesmøder.
Samarbejde andre foreninger:
Ældre Sagen, Kirken og Biblioteket
Fra salen: Vedr. PR. God effekt med tiltaget for nye tilflyttere til kommunen, hvor de for en
tur i biografen for hele familien.
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. 1.510.360 ex. Moms.
Direkte udgifter: kr. 955.143.
Bruttofortjeneste: kr. 555.217.
Resultat før renter og afskrivning: kr. -154.550
Finansielle poster: kr. 6.381
Resultat af ordinær drift: kr. -148.169
Tilskud/sponsorater: kr. 409.400
Henlæggelse til fødselsdagsaktiviteter: kr. 175.000
Henlæggelse SkulpturBy Galten: kr. 8.000
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Henlæggelse til større investeringer: kr. 68.000.
Driftsøkonomisk resultat: kr. 10.231. (Overskud)
Aktiver:
Varebeholdning: 63.360 kr.
Tilgodehavender: 182.000 kr.
Likvide midler: 2.167.784 kr.
Aktiver i alt 2.413.144 kr.
Passiver:
Egenkapital 471.592 kr.
Andre reserver i alt 1.157.489 kr.
Egenkapital i alt 1.629.081.kr.
Kortfristede gældsforpligtelser 784.063 kr.
Passiver i alt 2.413.144 kr.
Fremhævelse af udvalgte noter:
Salg af billetter 250000 mere
Dækningsbidrag 49% i kiosken.
Er der aktiviteter på 3D området. Der bliver længere imellem 3D film.
Når der er 3D film kommer folk for at se dem.
Hvad får man for reklameindtægterne. God indtægt for biografen. Kan blive for langt for
publikum. Max. 10 min. På reklamerne. Opmærksom på det ikke bliver for langt
Derefter blev regnskabet 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:






8.juni 1943 ledig Biografteaterbevilling i Galten Stationsby
28. aug. 1943 bevillingen udskrevet varighed 5 år
1954 - biografsalen bygget - anlægsudgifter 65.000 kr. Børnebillet 35 øre, voksen 75
øre.
Aug.1994 - stiftende generalforsamling Den selvejende Institution Galten Bio - senere
BIO Huset.
2019 - 25 års fødselsdag. Det skal fejres. Stort fødselsdagsarrangement 17.aug. - men
ugen op til varmer vi op. Årets flagskib.
Film-film-film. Året er godt begyndt.
Premierefilm, filmklubber, event i forbindelse med film, babybio, operafilm
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Fokus på ”hvad rører sig” - ser vi frem til en ændret filmbranche??? Hvordan holder vi
på børn og voksne, så de også fremover foretrækker biografens mørke i stedet for film
hjemme i stuen eller på værelset.
Foredrag. Lars Christiansen og Leif Davidsen er afviklet med udsolgte huse.
Jens Andersen om Kim Larsen i november måned.
Fokus på foredrag der kan supplere filmen.
Naturvidenskabelige foredrag
Sommerkoncerter
Koncerter i salen
Kulturaften Skanderborg
Attraktive forhold for frivillige.
Deltage i debatten om lokalområdets udvikling
Deltage i events som omfatter hele lokalområdet. Båndet, Skulpturudstilling,
inspirationsmøde om Byfestens fremtid.

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 2020.
Alle tal er ex. moms.
Omsætning i alt 1.485.000
Direkte udgifter i alt 990.000
Bruttofortjeneste 495.000
Personaleomkostninger i alt 305.000
Salgs omkostninger i alt 151.500
Driftsmiddelomkostninger i alt 135.000
Lokaleomkostninger i alt 87.000
Administrationsomkostninger i alt 196.000
Resultat ordinær drift -379 500
Tilskud og sponsorater: 385 000
Driftsøkonomisk resultat: 5.500
Kommentarer fra salen: Ingen.
Budgettet blev godkendt.

ad. 8

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor:
På valg: Ivan Jensen, Mette Weber Johansen og Niels Kr. Kjærgaard
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Ikke på valg: Etta Gravgaard, Jan Andersen og Tove Severinsen.
Etta Gravgaard og Ivan Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Forslag Jan Noe Bielack, som modtager valg. Forslag Bent Pedersen, som modtager valg.
Begge blev enstemmigt valgt. Bent Pedersen blev valgt for kun ét år.
Bestyrelsen består herefter af Jan Noe Bielack, Bent Pedersen, Jan Andersen, Mette Weber
Johansen, Niels Kr. Kjærgaard og Tove Severinsen.
Nuværende suppleanter: Lene Fabricius og Svend Trøst
Forslag: Ivan Jensen og Svend Trøst, som begge blev valgt.
ad. 9

Valg af 2 interne revisorer og 2 suppleanter:
Thorkild Nygaard og Birthe Jensen modtog genvalg.
Valg af revisor suppleanter: Nuværende Dorthe Andresen og Inga Thomsen.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at spørge Inga Thomsen om genvalg.

ad. 10 Eventuelt:
De frivillige efterlyser brandøvelse. Bestyrelsen har besluttet at uddybe orienteringen fra
nytårskuren. Besluttet at afholde brandøvelse.
Har der være kontrol af der ikke er folk i salen uden billetter. Vi får det kun at vide, hvis der
er uoverensstemmelser, hvad der ikke har været. Alle frivillige må gerne gå ind og se film,
de skal dog have en frivilligbillet.
Dejligt at der udover film afholdes mange andre arrangementer end film. Giver stor
berettigelse for et hus som BIO Huset.,
Til slut takkede Tove Severinsen Etta og Ivan for deres arbejde i bestyrelsen, samt
dirigenten for afvikling af generalforsamlingen, og revisor for gennemgang af regnskabet.

_____________________________

_______________________________

Referent: Mogens Kjærskov

Dirigent: Ole Drøgemûller
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