
  
  

   

Referat af filmklubben Bogarts generalforsamling mandag d. 31. oktober 

2022  kl. 19.00 på Haslev Bibliotek  
 

Deltagere: Bestyrelsen + 3 medlemmer.   

  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent   

Sven Erik Gade blev valgt som dirigent 

  

2. Bestyrelsens beretning   

Formand Annette Nielsen aflagde beretning. Vedlægges referatet.  

Beretningen blev taget til efterretning.  

   

3. Forelæggelse og godkendelse af   regnskab   

Kasserer Tina Skovsgaard gennemgik det reviderede regnskab for 1.7.2021-30.6.2022. 

Regnskabet viser indtægter på 23.525 kr., udgifter på 29.987,15 kr. og et 

driftsunderskud på -6.462,15 kr. Driftsunderskuddet forklares i filmleje til sæsonens 7. 

film samt et større tilbudskøb af krus til caféen – en udgift, der neutraliseres over de 

næste par år. Driftsunderskuddet afholdes af foreningens formue på 20.499,50 kr 

herefter 14.037,35kr. Medlemstallet steg i sæsonen med ca. 30 medlemmer fra de sidste 

sæsoners medlemstal på ca. 60. Meget positivt, men desværre viser sæson 2022/23, at 

medlemstallet ikke holder stigningen.    

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Forslag fra bestyrelsen   

Ingen forslag.  

 

5. Forslag fra medlemmer   

Ingen forslag 

 

6. Fastsættelse af kontingent   

Tina Skovsgaard gennemgik først forventningerne til nuværende sæsons (22/23) budget, 

som er blevet nedjusteret til det pt aktuelle medlemstal på 55 med et driftsunderskud på 

-2.750 kr., som igen kan afholdes af formuen.  

Det er dog ikke i længden realistisk at budgettere med driftsunderskud og derfor har 

bestyrelsen overvejet, hvilke poster, der kan ændres på for at give et budget i balance 

selv om foreningens formue endnu kan bære at dække et evt. driftsunderskud.  





 
 
 
 

 

Bogart Haslev Filmklub indkalder til generalforsamling 2022 
 

Afholdes mandag d. 31. oktober kl. 19.00 på Haslev Bibliotek 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent  
 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
 

4. Forslag fra bestyrelsen  
 

5. Forslag fra medlemmerne  
 

6. Fastsættelse af kontingent  
 

7. Valg af bestyrelse  
a. Annette Nielsen, modtager genvalg 
b. John Poulsen, modtager genvalg  
c. Valg af suppleant 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

a. Oluf Christensen (revisor)  
b. Kim Rosenberg (suppleant) 

 
9. Evt.  

 
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 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. 
 
 
2022.10.03 

Bogart Haslev Filmklub 
Bestyrelsen 



Til Bogarts medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Haslev, 31. oktober 2022 
 
 
Formandens beretning for sæson 2021/2022 
 
Bestyrelsen har i sæsonen afholdt 2 møder; hhv. 6. juli 2021 og 7. juni 2022 og 1 
konstituerende møde 11. oktober efter generalforsamlingen.  
Mange beslutninger sker via mail, og der er deraf ikke behov for så mange møder. 
 
Udgangspunktet er at vise film, der ikke tidligere har været vist i Haslev Bio, at prioritere film 
fra forskellige dele af verden, og nye og så aktuelle film som muligt. Udvalget af film havde 
formanden fundet på nettet, godt suppleret af input fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen har mulighed for at deltage i arrangementet ”Filmdage” i biografen Vester Vovvov 
i København; arrangementet afholdes 2 gange om året i hhv. juni og oktober måned. Der 
vises 8 smalle film i løbet af dagen, hvoraf man så kan nå at se 4 film. Deltager bestyrelsen i 
arrangementet, er det for egen regning. 
 
Bestyrelsen mødtes til filmudvalgsmøde i juli måned. Efter Corona-aflysninger var de 3 første 
film givet på forhånd, da det var film, der skulle have været vist i forrige sæson. 
Listen var herefter på 12 film, der skulle udvælges fra, og bestyrelsesmedlemmerne havde 
hver især prioriteret listen hjemmefra. Efter diskussion og gennemgang af filmene flere 
gange, udvalgtes tre film og to i reserve. Efterfølgende vil det så vise sig, om bestyrelsens 
udvælgelse er gode og spændende film; ofte har filmene først præmiere senere, og 
bestyrelsen har derfor kun få anmeldelser at forholde sig til. 
 

 Sæsonens første film fra Makedonien var Gud eksisterer – hendes navn er Petrunya; 
om den unge kvinde, der springer i floden og fanger korset, som den lokale præst har 
smidt i vandet – hvor vover en kvinde at tage del i mændenes tradition?  

 I november et gribende drama om en belgisk teenager, der er på vej ud ad en 
ekstremistisk sti. 

 Decembers film – fransk film, når det bare er fransk; om et gensyn mellem mor og 
datter. 

 Januar måtte aflyses grundet Corona; det danske drama 'Miss Osaka', der handler om 
24‐årige Ines, der drømmer om at være en anden, blev i stedet vist i april måned. 

 Februars islandske film Lamb var en uhyggelig‐sjov‐underlig‐sørgelig film om María og 
Ingvar ‐ et barnløst par, der nyder en malerisk tilværelse på en fårefarm. 

 I marts måned så vi den Oscar-vindende Nomadland fra USA, om Fern - en kvinde, der 
forlader byen og rejser rundt, efter hendes arbejde er nedlagt. 

 I maj måned blev det til en ekstra film: den præmiere-aktuelle spanske film "Parallelle 
Mødre" af Pedro Almodóvar. 
 

 
Samarbejdet i bestyrelsen og fordelingen af opgaver fungerer rigtig fint. Formanden takker 
for opbakningen til at varetage opgaver som kasserer, sekretær, presse og webmaster.  
 
 
 



Sæsonen 2022/2023 
Efter sidste års store medlemstilgang var der forhåbninger, men samtidig også et realistisk 
syn på, at det næppe ville holde. Bogart har startet sæsonen med 60 medlemmer, hvilket er 
en tilbagegang på 32 medlemmer. Økonomien kan bære dette i denne sæson, men som det 
vil fremgå af efterfølgende punkt på dagsordenen, vil bestyrelsen stille forslag om en mindre 
kontingentstigning. 
 
 
Annette Nielsen 
Formand Bogart, Haslev Filmklub 







 
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 31. oktober 2022 

   
 

 

 

 

 

Konstituerende møde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.  

 

 

Deltagere:  Annette, Søren, Tina, Karen.  John fraværende pga sygdom.  

 

Konstituering:  

Annette blev genvalgt som formand. Udover at varetage formandsposten opsætter Annette 

programmet.  

Tina fortsætter som kasserer. 

Karen fortsætter som referent 

John fortsætter med hjemmesiden. 

Søren fortsætter med foreningens PR 

 

Enighed om, at vi fortsat hjælpes om opgaverne. 

 

Ny mødedato for bestyrelsen aftales senere.  

 

Ref.: 31.10.2022: Karen  

 

 

 

 

 




