Ikast d. 18. august 2021
Referat af ordinær generalforsamling i Ikast Biografforening
tirsdag d. 17. august 2021 kl. 19.00 i Bakkehuset
Dagsorden (i henhold til vedtægterne):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

ad.1:
Martin Plum Juul blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev erklæret – i henhold til coronaforholdene – lovligt indvarslet, og
generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.
ad.2:
Vi havde en god start på året. Vi lå godt i forhold til billesalg, og bestyrelsen var begyndt at drøfte hvilke
investeringer der ville være mulige at begynde med: Lyd og højttalere i salene. Lave sal 2-3 om til luksussale.
Men 20. marts blev vi lukket ned pga. covid-19. Bjarne og Mette bliver efterhånden hjemsendt med
lønkompensation. Vi søgte og fik desuden dækning af faste omkostninger som husleje, leasingudgifter,
tekniske faste udgifter mv.
Bestyrelsesmøder blev afholdt virtuelt via Teams.
D. 4. juni måtte vi åbne igen med restriktioner som håndsprit, afstandskrav, og begrænset antal personer i
salene. Vi havde en fornuftig genåbing med gode besøgstal. Nedlukningen gav dog en nedgang på 39% i
billetsalg. Film blev dog udskudt, bl.a. den længe ventede James Bond-film, som endnu ikke har haft
premiere.
D. 11. december blev vi igen lukket ned.
Alle restriktioner er nu ophævet, så jeg tror på, at der er lysere tider på vej for vores biograf. Med hjælp fra
en ternet ninja og James Bond. Så vi fortsat kan mødes i mørket til masser af gode oplevelser.
ad.3:
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Årsregnskabet viser et underskud på kr. 32.672,-. Resultatet betegnes som tilfredsstillende, givet det
usædvanlige år med coronanedlukning mv.

Ikast Bio – Strøget 49, 7430 Ikast – +4597151330 – ikastbio@ikastbio.dk – www.ikastbio.dk facebook.com/ikastbio - #ikastbio

ad.4:
Kontingentet fortsætter uændret. 80 kr. pr. år pr. person.
ad.5:
Ingen indkomne forslag
ad.6:
På valg var:
Dennis Jensen
Anita Hjortborg
Lone Toustrup
Carsten Dalgaard (ønskede ikke genvalg).
Der var genvalg til alle på nær Carsten Dalgaard.

Ny medarbejderrepræsentant blev valgt på medarbejdermøde d. 12. august 2021. Der var valg til Jakob
Schmit-Jensen
ad.7:
Som suppleanter valgtes:
Daniel Damgaard Vestergaard Pedersen og Peter Boysen.
ad.8:
Genvalg til Partner Revision
ad.9:
Bjarne Raabjerg gennemgik noget statistik. 2020 har på grund af periodevis nedlukning været et år, hvor flere
bundrekorder blev slået. Færrest besøgende, laveste omsætning mv. Alligevel har vi i den åbne periode haft
rigtigt godt fat i publikum.
Konflikten mellem biograferne og Disney samt Warner er ikke slut. Der er dog lavet et midlertidigt forlig med
en kortere hold-back-periode og rabat på filmleje. Så enkelte titler fra begge selskaber kommer op i
biograferne til efteråret.
Referent Bjarne Raabjerg

Martin Plum Juul
Dirigent
___________________
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