
hundettad kino
Referat af ekstraordinær generalforsamling i

Foreningen Hundested Kino

Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.00 i

Hundested Kino, Strandvejen 47, Hundested

Med følgende dagsorden :

L. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
3. Hvis forslaget under pkt. 2 vedtages - fastsættelse af kontingent for virksomheder,

foreninger og institutioner
4. Eventuelt

Formand Orla Kristensen bød velkommen til i alt L6 fremmØdte medlemmer.

Ad 1: Niels Kildegård blev valgt til dirigent og Susanne Engstrøm til referent

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt efter
foreningens vedtægter. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Ad 2: Formanden forelagde følgende ændringer til vedtægterne:

§ 2 c * ændres til "udlåne lokaler til medlemmerne" - det betyder at der ikke længere kan udlejes

lokaler, men udelukkende udlånes til medlemmerne. Har betydning for opfattelsen af Foreningen

som almenn6tig forening. Foreningen har endnu ikke udlejet lokaler i sin levetid.

§ 3.f - der tilføjes "virksomhede/' i teksten, således at virksomheder kan optages som

medlemmer i lighed med foreninger og institutioner.

§ 9.+ - dagsordenspunkterne nr. 9, 10 og 11 udgår og der indsættes følgende nye punkter:

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

L0. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af revisorer

12. Valg af revisorsuppleant

13. Eventuelt.

Forslaget skal sikre overensstemmelse mellem § 5, §7 og §9
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lvf. ænbring af § 2 c. Formanden begrundede forslaget med, at det er nødvendigt at ændre

paragraffen, således at foreningen kan godkendes som almennyttig forening hos SKAT og dermed

opnå skattefrihed. Efter nogle uddybende spørgsmål og svar blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Jvf. ændrin$ af § 3.1 Formanden begrundede forslaget med, at det er vigtigt, at også lokale

virksomheder kan bruge Kinos lokaler. Da der ikke længere kan udlejes, kræver det, at også

virksomheder kan låne som medlemmer i lighed med foreninger og institutioner. Forslaget blev

enstemmigt vedtaget.

Jvf. ændringer af § 9.4 er alene en tilretning til andre bestemmelser i vedtægterne. Forslaget blev

enstemmigt vedtaget.

Ad 3: Fastsættelse af kontingent for virksomheder, foreninger og institutioner blev foreslået til kr.

500 + moms i alt kr. 625. Det forventes dog, at der indgås konkrete aftaler i hvert enkelt tilfælde
for udlån af Kinos lokaler.

Forslaget gav en del debat gående på kontingentets stØrrelse for virksomheder. En del mente, at

forslag til kontingent var for lavt. Formanden henstillede dog til, at forslaget skulle have en

prøvetid.

Forslaget til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4: Eventuelt

På foranledning af et spørgsmål fra salen gav formanden en redegørelse suppleret af

bestyrelsesmedlem Troels Harboe Jørgensen om samarbejdet med Halsnæs Kommune.

Det blev fremhævet, at der er et godt samarbejde. Der er løbende en god dialog med kommunen.

I øjeblikket er der fokus på brugsretten af Kino. Den nuværende aftale udløber den 31. december

2018. Det forventes, at der snart kommer en ny aftale, hvor Foreningen Hundested Kino muligvis

skal betale en del af driftsudgifterne. Der arbejdes på forskellige modeller.

Formanden fortalte også om de LAG-midler, som vi har fået stillet i udsigt til renovering af

biografsalen. Pengene skal bruges til renovering af loftet, nyt gulvtæppe og nye stole.

Der blev spurgt ind til etablering af en egentlig caf6 i den lille biografsal. Formanden fortalte, at

det drøftes i bestyrelsen, og der er sat en arkitekt på sagen. Det vil dog blive et væsentligt stØrre

beløb end budgettet for renovering af den nuværende biografsal, hvorfor det ikke ligger "lige om

hjørnet".
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Til gengæld skal der snarest ske renovering af toiletterne med henblik på etablering af

handicaptoilet.

Der blev eftbrlyst annoncering i Halsnæs Avis af filmprogrammet. Formanden oplyste, at det er alt

for dyrt i forhold til Kinos nuværende økonomi. Det udløste en del debat om synliggørelse eller

mangel på samme i Halsnæs Avis. Det blev oplyst, at der næsten hver uge bliver indsendt forslag

til omtale af filmprogram, og der uddeles programmer eller oversigter ca. 30 steder i Hundested,

Lynæs og Torup. Den nye hjemmeside giver også en bedre oplysning om film og arrangementer,

og især opslag på Kinos Facebook-side giver mange likes, som igen deles ud på andre lokale sider.

Til sidst blev der erindret om det kommende medlemsarrangement søndag, den 25. november

2018 kl. L4 til kl. t7 . Der skal ske tilmelding til info@hundestedkino.dk inden den 20. november.

Formanden lovede, at invitationen vil blive genudsendt snarest.

Der var ikke flere, som ønskede ordet, og dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og

generalforsam lingen blev afsluttet.

Formanden takkede afslutningsvis deltagerne for interessen og fremmødet.

Dirigent, Niels Kildegård

31-. oktober 2018

Strandvejen 47 . 3390 Hundested o www.hundestedkino.dk . info@hundestedkino.dk
Bank: 0552 - L02756 . MobilePay: 5O282215

Referent, Susan


