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Ikast den 6. august 2020.
Hermed referat af Generalforsamling hos Ikast Biografforening, afholdt mandag den
29. juni2020, kl. 19.00 i Ikast bio Sal 3.
Dagsordenen var følgende

01.
02.
03.
o,4.
05.
06.
07.
08.
09.
01.

:

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

Martin Plum Juul valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev godkendt indvarslingsmæssigt, og var dermed
også beslutningsdygtig, da der ikke fordres et bestemt antal fremmødte.

02.

Beretningerne foreligger i elektronisk form, og vil blive udsendt sammen
med referatet. Beretningerne fra såvel formanden Allan Porst Andersen som
Biografchef Bjarne Raabjerg, blev godkendt.
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o3

Årsregnskabet udarbejdet af Partner Revision blev omdelt. Regnskabet vil
ligeledes blive udsendt sammen med referatet &. beretningerne.
Regnskabet blev godkendt af generalforsaml ingen.

o4

Generalforsamlingen vedtog, på forslag fra bestyrelsen, at kontingentet
fortsat vil udgøre 80,- årligt.

os

Der var i år, ingen indkomne forslag.

o6

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg i året 2020:

Allan Porst Andersen, Lene Mortensen & Stefan Thrane Overby.
De blev alle 3 genvalgt

07

-

uden modkandidater.

Følgende suppleanter var på valg i året 2020:

Daniel Pedersen & René Staghøj Nielsen.
De blev begge 2 genvalgt

-

uden modkandidater

Efterfølgende blev det oplyst, at føIgende 2 personer er indtrådt i
be styrelsen, som medarbej dervalgte repræsentanter:
Thomas Puggaard

&

Susanne Boye Mortensen

Simon Andreas Lindegaard, Musikskoleleder, der hidtil har været
generalforsamlingsvalgt som medlem af bestyrelsen, er nu fortsat
bestyrelsesmedlem, men nu som udpeget i kraft af funktionen som
bygningsansvarli g for B akkehuset.
Casper Larsen, valgte at udtræde af bestyrelsen, udenfor tur. P.g.a. det
ændrede antal bestyrelsesmedlemmer fremover, godkendte

generalforsamlingen, at der ikke blev valgt eller indsuppleret en afløser
for Casper.

o8

Her var der tale om genvalg af Partner Revision i Ikast

o9

Bjarne Raabjerg viste en række plancher med besøgstal.

Martin Plum Juul Dirigent
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