
 

Til Bogarts medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Haslev, 29. september 2017 
 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling: 
 
Mandag den 23. oktober 2017 kl. 19.00 i mødesal 3 

Haslev Bibliotek 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan ses på www.bogart-haslev.dk 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Forslag fra bestyrelsen. 
5. Forslag fra medlemmer. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
 Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for sæson 2018/2019 fastsættes 

uændret til 350,- kr. for 6 film. 
7. Valg til bestyrelse og suppleanter. 
 På valg er : Niels Frandsen og Karen Kold. Begge er villige til genvalg. 
  Knud Saltbæk. Modtager ikke genvalg. 
  Suppleant Inge Stidsen. Modtager ikke genvalg. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af Oluf Christensen og som suppleant 

Henry Dalgaard. 
9. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen – dvs. senest den 16. oktober 2017. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 



 

Til Bogarts medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Haslev, 29. september 2017 
 
 
Formandens beretning for sæson 2016/2017 
Bestyrelsen har i perioden afholdt 3 bestyrelsesmøder. Planlæggende møde før og 
konstituerende møde efter generalforsamlingen. På tredje og sidste møde udvælger vi 
filmene til den kommende sæson.  Sidste møde er absolut det vigtigste, og forinden mødet 
har bestyrelsesmedlemmerne  prioriteret efter en liste udvalgt i samarbejde med Jan/Haslev 
Bio. Dette giver flere diskussioner, men vi bliver selvfølgelig enige, og vi mener også selv, at 
vi oftest får et rigtig godt og blandet filmprogram sat sammen.  
 
Vi kom godt i gang med The big short, hvilket nok var en film, der delte vandene. Tale of 
tales var i samme kategori, men det er netop filmklubbens charme.  Det sætter en debat 
igang, at det ikke er main stream film og viser samtidig, hvor forskellige meninger vi har. 
Perlemorsknappen vakte stor begejstring, Ida, Walking distance og som sidste film Lammet, 
en smuk fortælling fra Etiophien. 
 
Regnskabet er aflagt for hele sæsonen for første gang efter omlægningen til at følge 
foreningens sæson i stedet for kalenderåret. Det gør, at regnskabet bliver mere overskueligt. 
Samtidig med sidste års kontingtforhøjelse til kr. 350 pr. medlem har foreningen en 
beholdning ved sæsonens udgang på kr. 10.768,24, hvilket danner grundlag for, at sæsonen 
for 2017/2018 kan få en god start. 
 
Og netop varetagelse af regnskabet har vi igennem mange år haft den glæde, at Knud 
Saltbæk Nielsen har taget sig af. Knud har nu valgt at stoppe, og bestyrelsen takker for 
indsatsen. Også en tak til Knuds kone Hanne, som har sørget for, at vi alle har fået kaffe og 
en småkage til filmaften.  
Inge Stidsen vælger at stoppe som suppleant. Inge har også være i bestyrelsen i mange år – 
både som formand og nu senest suppleant – også tak til Inge for indsatsen.  
 
Som altid skal lyde en stor tak til Jan/Haslev Bio. Med Jans store engagement i biografen - og 
deraf også Bogart – har vi en rigtig god samarbejdspartner, vi nødigt vil være foruden. 
 

Sæsonen 2017/2018 
Medlemsmæssigt er vi kommet godt i gang – i skrivende stund er vi 63 medlemmer, hvilket 
får vores økonomi til at balancere. Der er dog forventning om, at flere medlemmer kommer 
til. 
 
Annette Nielsen 
Formand Bogart, Haslev Filmklub 
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