
Generalforsamling i Biografforeningen Dagmar
Mandag den 7. marts 2022 kl. 19:00 i 
seminarieHuset                 

Referat:

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik herefter over til 
dagsordenen:

DAGSORDENEN:

1.Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jens H. Larsen. Godkendt.

2.Beretning om foreningens virksomhed 

Formanden aflagde foreningens beretning for årene 2020 og 2021. Beretningen gjaldt disse to år, 
da der ikke var muligt, at afholde GF i 2021 pga. Corona-restriktioner.

Etablering af en rigtig biograf blev vendt. Konklusionen var endnu engang, at der ikke kan rejses 
finansiering af projektet, hvorfor bestyrelsen har valgt, at arbejde med filmklubberne.

Indeholdet og mulighederne i ”Seminariehusforeningen” blev drøftet. Den er for enkeltpersoner 
Ikke for foreninger.

Beretningen blev godkendt.

3.Fremlæggelse af revideret regnskab og budget

Kasseren fremlagde regnskab 2020/2021 og budget 2022.

regnskabet for 2021 balancerer med en omsætning på 15.160 kr. Og et overskud på 5.256,34 kr. 
Heri indregnet tilskud fra Esbjerg Kommune for 2020 og 2022.(4.100 kr. og 4.800 kr.)

Budgettet for 2022 balancerer med en omsætning på 13.000 kr., idet der kun indregnes et 
medlemstal på 45. Der forventes et tilskud fra Esbjerg Kommune på 4.500 kr.

Regnskaberne 2020 og 2021 samt Budget 2022 blev godkendt.

4.Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år.



Bestyrelsen foreslår, at der kun arbejdes med Filmklubberne. Vedtaget.

5.Indkomne forslag.

 Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

6.Fastsættelse af kontingent.

Kasseren foreslår, at kontingentet fortsat udgør 100 kr. årligt. Godkendt.

7.Valg i henhold til vedtægtens § 4 stk. 2.

Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer.   På valg: Jens H. Larsen, Bente Kann og HC Bonde (alleønsker
genvalg). Kandidaterne blev genvalgt.

 Og valg af 2 suppleanter.   På valg:  Frits Sandberg og Brian Lønne (begge ønsker genvalg)

Suppleanterne blev genvalgt.

8.Valg af revisor: - Bestyrelsen foreslår:  Poul Otto Pedersen Genvalgt

9.Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper.

-Filmudvalg,   Vedtaget

 (nedlagt/stand by:   - Fundraisingsgruppe  , - Medlemshvervning,     - Informationsgruppe  og      
-Byggeudvalget )

10.Valg af medlemmer til arbejdsgrupper (jfr. § 6) – filmudvalg

 Der skal vælges 2 personer til Filmudvalget - bestyrelsen deltager også med 2 personer og 
biblioteket med 2 personer.

Medlemmerne valgte: Bodil Sixhøj og Lilian Maskov (ÆldreSagen)

Bestyrelsen udpegede: Birte Christiansen og HC Bonde

Derudover fortsætter Frits Sandberg også i Styregruppen

Fra Biblioteket deltager Ole Laursen.

11.Eventuelt  Intet.

Formanden takkede dirigenten og afsluttede Generalforsamlingen

Ref. HC Bonde


