
hundortod kino
Referat af ordinær generalforsamling i

Foreningen Hundested Kino

Afholdt mandag, den 4. april2022 kl. L9:00

1,. Valg af dirigent og stemmetællere.

Formanden Orla Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Niels Kilde-

gaard til dirigent, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, at generalfor-

samlingen var varslet korrekt ifølge vedtægterne, og at generalforsamlingen var beslutnings-

dygtig. Valg af stemmetællere afventede evt. afstemning.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

Formanden fortalte, at der inden generalforsamlingen var udsendt en skriftlig beretning for
året2O2l til alle medlemmer, som ikke ville blive gennemgået, men den tages selvfølgelig op

til debat, og bestyrelsen vil svare på alle spørgsmål vedrØrende denne. Til den skriftlige beret-
ning tilføjede formanden, at der i 2o21var 4.688 besøgende i biografen , 421. besøgende til
LIVE foredrag fra Aarhus Universitet og 65 til de to koncerter, som var afholdt

I den mundtlige beretning så formanden tilbage på det forløbne år, og som i de forgange Co-

rona-år, er det biografen, der er i centrum, da arrangementer med musik og foredrag har væ-

ret noget nedgraderet på grund af Corona-situationen. Hundested Kino kan kun leve, fordi
der er nogle trofaste medlemmer - 156 i 2021, - og medlemstallet er vokset i starten af 2022

til knapt 200 medlemmer. Og en anden grund er de mange dedikerede frivillige, som Hunde-

sted Kino skylder en stor tak.

Formanden kiggede derefter ind i fremtiden og konstaterede, at der er godt gang i det sidste
projekt omkring isolering af de sidste to facader og taget, udskiftning af de resterende yder-

døre samt ikke mindst et nyt ventilationsanlæg, samlet pris 1.233.523 kr. Det forventes at

blive sat i gang i august 2022 med færdiggørelse senest 31.3.2023.

Et mindre projekt med etablering af en terrasse ud for caf6en er på ønskesedlen i 2022/2023

Endvidere vil inventar i caf6 blive udskiftet til noget nyere og mere tidssvarende, når der er

overblik over økonomi efter det store ventilationsprojekt mm.

Finansieringsplan for ventilation og isolering:

LAG Halsnæs Gribskov

LAG Gearingspulje (Halsnæs Kommune)

Carl og Lise Bro's fond

Østifterne
Poul Erik Bech fonden

Sparekassen Sjælland fonden

Tilsagn

Søgt

Tilsagn

Søgt

Søgt

Søgt

500.000 kr

226.000 kr

50.000 kr

35.000 kr

50.000 kr

200.000 kr

L
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Lokale donationer

Lokale sponsorer

lndbetalt

(36.ooo)

75.000 kr

100.000 kr

Repertoiret vil fortsætte i samme spor i biografen og med fortsat fokus på seniorer,børn og

unge. Foredragene fra Aarhus vil blive fortsat, ligesom der fortsat skal fokuseres på musikken.

Arrangementer udvikles stadig - fx vil der blive forsøgt opstart af et mødested i Kino for de

unge med e-sport visning af store internationale kampe. Tanken er at søge at tiltrække unge

mennesker til nogle "gamerdage" i Kino.

Spørgsmål og debat.

Der blev spurgt ind til det fremtidige ejerskab af Kinos bygning. Formanden svarede, at det lå i

planen fra Halsnæs Kommune, at Foreningen Hundested Kino skal overtage bygningerne. Der

er en dialog i gang med Halsnæs kommune, men der er intet afklaret på nuværende tids-
punkt.

Der blev rejst et spørgsmå|, om det er nødvendigt med et nyt ventilationssystem. Formanden

svarede, at det nuværende ventilationssystem ikke er funktionsdygtigt, og at det er yderst

nødvendigt med et velfungerende ventilationssystem, når man samler så mange mennesker.

Der blev efterlyst kampagner for at få flere medlemmer i foreningen. Efter lidt debat konsta-

terede formanden, at vi allerede har kørt en kampagne i 202t, og at det også vil ske i fremti-
den. Formanden mente dog, at vi ikke kan forvente at nå et måltal på fx 1000 medlemmer,
som en enkelt havde foreslået fra salenl

Der var et spørgsmål til, hvad vi mente med seniorer, hvortil formanden nævnte Torsdagsfilm
kl. 10:00. Susanne Engstrøm supplerede med, at der i 2O2L havde været samarbejde med

H u ndested Plejecenter, Aktiviteten (Dagscenter) og Æld rerådet.

Der var ros fra salen til bestyrelsens arbejde

Punktet blev afsluttet af dirigenten med et spørgsmå1, om forsamlingen kunne godkende den

samlede beretning. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Formanden gennemgik regnskabet for 202L, som var underskrevet af de generalforsamlings-

valgte revisorer, og det var udsendt til alle medlemmer før generalforsamlingen.

Regnskabetfor 202L udviste et resultat på: tO7.L7L,24kr.
Egenkapital for 202L: 414.899,36 kr.

Alle tal i regnskabet er uden moms

Regnskabet blev taget til efterretning
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4. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Efter en kort debat blev forslaget vedtaget.

Kontingent for 2022:200 kr. og for unge under 1-8 år 1-00 kr.

Kontingent for virksomheder 625 kr.

5. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.

I forbindelse med budgettet skal der også fremlægges en arbejdsplan. Formanden understre-
gede, at planens hovedpunkter er nævnt i den skriftlige beretning eller i arbejdsgruppernes

beretninger i samme dokument.

Formanden fortalte, at bestyrelsen var i gang med at lave nye aftaler med sponsorer.

Budgettet blev herefter godkendt.

6. lndkomne forslag.

Der var ingen forslag modtaget rettidigt og dermed intet at behandle

7. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.

Formanden orienterede om arbejdet. Lisa Wind Gade og Katja Bregnes blev genvalgt. Der er

en plads vakant. Generalforsamlingen gav tilladelse til, at bestyrelsen kan supplere sig med et
medlem mere i perioden.

8. Valg af formand - Orla Kristensen genopstiller

Orla Kristensen blev genvalgt med applaus.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Troels Hardbo Jørgensen, Susanne Engstrøm og Lisa Wind Gade er på valg til bestyrelsen. Alle
modtager genvalg. Alle tre blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende:
Orla Kristensen
Troels Hardbo Jørgensen
GurliWilken
Bente Grønbech
Susanne Engstrøm
Michael Pedersen
Lisa Wind Gade

10. Valg af 5 suppleanter for 1 år:

Dennis Hansen, Knut Foss, Susanne JØrgensen og Susanne Franck Hauch blev genvalgt. Nyvalgt blev
Torben Juhl.
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1,1,. Valg af revisorsuppleant for L år: Jette Mikkelsen, som sidste år blev valgt fo'r en 2-
årig periode, ønskede at fratræde posten. Nyvalgt blev Susanna Boezon for den resterende
periode på 1 år.

12. Nyvalg af revisorsuppleant for 1 år: Kurt Larsen

13. Eventuelt.
Mette Koefoed stillede forslag om, at der blev lavet en gruppe, som skulle arbejde for skiftende
kunst i Caf6foyer, og som hun selv gerne vil deltage i. Formanden svarede, at der ikke bliver
nedsat en ny gruppe, men at nye opgaver bliver placeret i de nuværende grupper eller i besty-
relsen. I første omgang vil forslaget blive taget op i bestyrelsen. Et medlem erindrede om, at
man skal huske forsikring, hvis man har tredjemands kunst udstillet. Et andet medlem foreslog
at man burde inddrage Hundested Kunstforening.

Søren Koefoed stillede forslag om en Filmfestival med lokale film, fx Verden ifølge Hundested,
Den sidste pæl og Lynæs Rapsodi samt på lidt længere sigt andre lokale filmklip, som dog først
skal bearbejdes. På vegne af Biografgruppen udtalte Susanne Engstrøm, at lignende forslag al-
lerede står på gruppens arbejdsplan, og at de gerne vil samarbejde herom. Formanden konsta-
terede, at det i første omgang vil blive taget op i bestyrelsen.

Søren Koefoed havde også et forslag om, at der blev etableret en udendørs terrasse, men kon-
staterede, at det jo allerede lå i bestyrelsens planer.

Der var ikke flere, der ønskede ordet. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var
udtømt. Formanden takkede de 49 fremmødte medlemmer for deres deltagelse og for en god
gen era lforsam ling.

Aftenen sluttede med visning af den lokale film "Lynæs Rapsodi" med tilladelse fra Foreningen
Klap en fisk

hundettod kino

den 1t'i - 2022Refere

Susanne

Dirige denl/?_zozz
Niels Kildegaard
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