
Generalforsamling i Filmklubben i Viborg 

 Tirsdag 1. juni 2021 kl. 19.00 i Egekværnen (Videbechs Alle 167)


1. Valg af dirigent 


2. Bestyrelsens beretning  

I denne sæson 20/21 blev Filmklubben , som alt andet hårdt ramt af Corona-krisen, 
Der var ingen fremvisninger af film i foråret 2021 og ligeledes var efteråret 2020 
præget af restriktioner der gav udfordringer med diverse krav og 
pladsbegrænsninger . Men vi kom, situationen taget i betragtning, godt gennem 
fremvisning af de første 6 film.

Aflysningerne i 2021 betyder at medlemmerne har 6 filmfremvisninger tilgode. Vi 
har valgt at reducere næste års betaling således det bliver billigere at se film, for de 
personer der var medlem i sæson 2020/21. De opnår en rabat på kr 175,00 .  
Næste års pris incl betaling for medlemsskab af filmklubben bliver ialt kr 475,00 . 
Medlemmer i år 2020/21 betaler således kr 300 for kommende sæson 2021/22, og 
nye medlemmer ialt kr 475.

Stigningen skyldes en stigning af sallejen og samtidig en nødvendighed, grundet et 
fald på 20% i medlemstallet . Medlemstallet er faldet fra 273 til 229 i sæson 2020/21 
.
Vi ved selvsagt ikke hvor mange medlemmer vi lander på i 2021/22, men det er 
vores overbevisning ( og Fotorama's), at med stort set alle danskere over 15 år  
gennem vaccination runderne - så vil vi se "normale" tilstande igen , og det 
forventes, at via evt fremvisning af Coronapas , så kan FOTORAMA åbne uden 
pladsbegrænsninger !

Vi forventer med andre ord en "normal " sæson igen .  

Vi serverer således en buket af gode, spændende og tankevækkende film påny, i 
sæson 2021/22, og glæder os til at se rigtig mange medlemmer igen.

I bestyrelsen er der sket en enkelt ændring Susanne Pranov og udtrådt efter eget 
ønske, og ind er kommet Peter Rask tidligere suppleant.

Vi siger Susanne et kæmpestort tak, for en ihærdig indsats for filmklubben gennem 
mange år - God vind fremover .

Og så altid : VI SES I BIFFEN .

3. Regnskab  
Godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår uændret 50 kr. 

	 Vedtaget.


5. Valg 
Valg til bestyrelsen: 
Susanne Pranov er udtrådt af bestyrelsen og erstattet af suppleant Peter Rask.

Stor tak til Susanne, som altid ved alt om alle hjørner af arbejdet i filmklubben.




Jens Jørgen Ditlevsen og Ellgard Krabbe er på valg. 
Begge modtager genvalg.

Jens Jørgen og Ellgard genvalgt.


Helle Didriksen, Steen Christensen og Peter Rask er ikke på valg.


Valg af suppleanter: 
Marianne Højberg modtager genvalg.

Marianne genvalgt.


Der ud over vælges 1 suppleant.

Vakant.


Valg af to revisorer: 
Søren H. Sørensen og Hans Erik Hansen modtager begge genvalg. 

Søren og Hans Erik genvalgt.


Revisorsuppleant: 
Bent Just modtager genvalg. 

Bent genvalgt.


6. EVT. 

	 Bestyrelsen overvejer at indhente alle medlemmers email, med fremtidig kommunikation 	
	 for øje.


