
  

  
  

  

  

Referat af filmklubben Bogarts generalforsamling mandag d. 8. oktober kl. 

19.00 på Haslev Bibliotek  
 

Udover bestyrelsen deltog et medlem i generalforsamlingen. 

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent   

Annette Nielsen blev valgt som dirigent. 

  

2. Bestyrelsens beretning   

Formandens beretning på bestyrelsens vegne blev gennemgået. Beretningen taget til 

efterretning. 

  

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab   

Kassereren gennemgik regnskabet for 1.7.2017-30.6.2018. Driftsoverskud: 3.883,05 kr. 

Beholdning pr. 30.6.218: 14.651,29 kr.  På denne baggrund skønner bestyrelsen, at der 

er i denne sæson er plads til en ekstrafilm.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Forslag fra bestyrelsen   

Ingen forslag.  

 

5. Forslag fra medlemmer   

Ingen forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent   

Kassereren gennemgik budgettet for sæson 2018/2019.  

 P.t. har foreningen 70 medlemmer heraf 4 medlemmer på reduceret medlemskab.  

Filmlejen er steget med 400 kr. pr. film og er nu på 3.200 kr  P.T. viser budgettet et 

driftsoverskud på 100 kr. Overskuddet forventes højere, da flere tidligere medlemmer 

forventes at tilmelde sig.  

Kapital pr 30.6.2019 budgetteres til 14.751,29 kr. Det betyder, at vi reelt kan tåle en 

halvering af medlemstallet for sæson 2019-20 og stadig have et pænt overskud.  



Bestyrelsen foreslår derfor uændret kontingent - 350 kr. for sæson 2019-20.

Budget og kontingent blev godkendt.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Annette Nielsen og John Poulsen, begge modtager genvalg

Begge blev genvolgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Oluf Christensen (revisor) og Henry Dalgaard (suppleant)

Begge blev genvalgt. Dog hovde Henry Dolgoard ikke givet tilsogn. Dette indhentes

efterfølgende.

9. Evt.

Stor tilfredshed med medlemstollet, men det skol ikke være en "sovepude". Fremtidige

tiltog for at få medlemmer, kon - udover annoncering og omtole i lokolpressen - være

PRflyers uddelt på Foreningernes Dog og Kulturnotten. Flyers logt steder, hvarvores
publikum kommer. Husstandsomdeling på udvolgte gader og veje, hvor vi efterfølgende
kan se virkningen i medlemstallet.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest B dage f6r generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, og træffer sine

beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt det kræves,

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

2018.09.20

Filmklubben Bogart
Bestyrelsen

Refe rot 10. 10. 20 1"8/KK

Karen Kold, sekretær

Annette Nielsen, dirigent
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Til Bogarts medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Haslev, 20. september 2018 
 
 
Formandens beretning for sæson 2017/2018 
Bestyrelsen har i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder i maj, september og november måned. 
Filmmøde for sæson 2017/2018 og planlæggende møde før og konstituerende møde efter 
generalforsamlingen.  
 
Jan, Haslev Bio, havde forud for bestyrelsesmødet i maj fremsendt en liste med et stort 
udvalg af ”smalle” film, som kunne være interessante for Bogarts medlemmer. Herudover 
supplerede bestyrelsen med enkelte film. Bestyrelse fremmødte med en prioriteret liste til 
mødet. Herefter blev alle film gennemgået flere gange, indtil der opnåedes enighed om 
sæsonens seks film. Herudover valgtes to film som reserve. 
 
Vi startede med Jeg, Daniel Blake – endnu en film af Ken Loach om samfundets tabere. I 
oktober Sameblod om de overgreb, der også har foregået i norden. I december den israelske 
film En uge og en dag, hvordan døden af en 25 mand påvirker forældrene. I det nye år 
startede vi med den smukke sort/hvide film Franz, så det franske drama Dagen i morgen og 
så sluttede sæsonen med Sælgeren fra Iran. 
 
I denne sæson blev der også penge til en ekstra film i april måned: The Square, der mestrede 
den svære balance både at være humoristisk og underholdende og samtidig udfordrende på 
et kunstnerisk plan. 
 
Til at føre regnskabet blev sidste års nye bestyrelsesmedlem Tina Skovsgaard valgt som 
kasserer. Sidste år forhøjedes kontingentet til kr. 350 pr. medlem. Foreningen har en 
beholdning ved sæsonens udgang pr. 30. juni på kr. 14.651,29, hvilket danner grundlag for, 
at sæsonen for 2018/2019 kan få en god start. 
 
Som altid skal lyde en stor tak til Jan/Haslev Bio. Med Jans store engagement i biografen - og 
deraf også Bogart – har vi haft en rigtig god samarbejdspartner. 
 

Sæsonen 2018/2019 
Medlemsmæssigt er vi kommet godt i gang – i skrivende stund er vi 64 medlemmer, heraf 10 
nye medlemmer. Vi har dog et ønske og en forventning om, at flere medlemmer kommer til. 
 
Nu er Jan så gået på pension, mon ikke vi alle vil savne hans altid imødekommende væsen. 
Og så skal der nye kræfter til. Bogart hilser Sisse og Mads Labuz velkommen - vi er allerede 
ved at få et godt samarbejde i gang til den nye sæson. 
 
Annette Nielsen 
Formand Bogart, Haslev Filmklub 



Haslev, Juni 2018

Filmklubben BOGART

Regnskabsperiode 01.07.2A17 - 30.06.2018

lndtægter:

Medlemsindbetaling

Gæstemedlemskab

Gæstebilletter

lndtægter ialt

Udgifter:

68 medlemmer å kr. 350,-

14 medlemmer å kr. 25,-

kr.

kr.

kr.

23.800,00

350,00

2.175,OO

kr. 26.325,00

19.600,00

624,50

487,5O

905,25

612,50

212,20

Film og biografleje
Trykning af programmer

Hjemmeside

Caf6

Gebyr, bank

Diverse, bl.a. TilJan

Udgifter ialt

Overskud

7 x28OO,-

Be holdningsafste m ning

Beholdning 30/06-2077

Overskud

Beholdning 30.06.2018

Kasse:

Bank

Ovenstående regnskab revideret den :

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

kr,

kr.

22,441,,95

3.883,05

kr.

kr.

kr.

L0.768,24

3.883,05

14.651,29

kr
kr

2.Ot4,OO

12,6?7,29 kr L4.651.,29

Annette Nielsen

Formand

AtuM^)
Oluf Christensen
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