Generalforsamlingen i Ikast Biografforening, blev afviklet tirsdag den 17. marts 2015
i biografens sal nr. 3.
Formanden, Allan Porst Andersen bød forsamlingen ledede dirigentvalget, som førte
til, at Bjarne Raabjerg overtog dette hverv.
Aflæggelse af beretning. Formandens beretning er vedhæftet som selvstændigt
dokument.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. Årsrapport for Ikast Biografforening
2014 blev omdelt og gennemgået. Der var et enkelt spørgsmål til side 9,
Tilgodehavender fra salg – forklaringen var, at Ikast Bio, har penge til gode på ikke
betalte fakturaer til vores kunder.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år – altså 2016.
Her lød bestyrelsens forslag på, at man ønskede at ændre kontingentsatserne som
følger.
Det hidtidige husstandskontingent på kr. 400,- årligt, udgår… I stedet ønsker man
kun at fortsætte med et enkeltmandskontingent, på kr. 50,- mod hidtil kr. 200,-. Idéen
bag denne ændring er, dels at forsøge at få mange flere medlemmer, dels at afhjælpe
det problem, at vores IT system ikke kan håndtere husstandskontingenterne!
Dette fik tilslutning fra salen, men altså først fra år 2016!
Behandling af indkomne forslag.
Her foreslog bestyrelse en mindre vedtægtsændring, til § 5, stk. 2, idet man ønskede
konstitueringen af bestyrelsen efter afholdt generalforsamling, begrænset til kun at
omfatte formand og næstformand, og ikke længere kasserer og sekretær…
Efter lidt uddybende forklaring, blev dette vedtaget med fornøden majoritet – idet
ingen stemte imod – eller tilkendegav at de ville undlade at stemme.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der var 3 pladser på valg – Lone Toustrup – genvalgt – Carsten Dalgaard – genvalgt
– Mikkel Mikkelsen – nyvalgt – i stedet for Bent Sørensen, der ikke ønskede genvalg.
Valg af suppleant – denne plads var vakant, men blev besat med Morten Kjær.

Valg af revisor. Her genvalgte forsamlingen Beathe Lassen.
Under punktet eventuelt, gav formanden Allan Porst Andersen en afskedsgave til
Bent Sørensen, som udtrådte af bestyrelsen.
Referent: Carsten Dalgaard

