Referat af ordinær generalforsamling i
Filmklub Kanalen
mandag den 25. februar 2008
1. Valg af dirigent og referent.

Hans Andreassen nævnte visning af kortfilm som et eksempel på et forslag, der
var kommet.
Der kom i den forbindelse et konkret forslag til en film: The No. 1 Ladies Detective Agency, filmatisering af Alexander McCall Smiths roman fra Botswana.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Efter velkomst ved formanden Hans Andreassen blev Anders Otte valgt til dirigent
og Henrik Just til referent.
2. Bestyrelsens beretning.
Hans Andreassen fremlagde bestyrelsens beretning:
Han konstaterede, at det havde været et godt år for filmklubben. Igen med
12 filmfremvisninger og et meget varieret og alsidigt program, der dækker mange
genrer og lande. I denne sæson f.eks. med 2 tyske film og 3 nordiske film.
Das Leben der Anderen — De andres liv“ blev vist i samarbejde med sognepræst
”
Hanne Pahuus og menighedsrådet i Gug-Sønder Tranders sogn. Tak til Hanne for
oplæg til filmen og fortolkning af filmen som oplæg til diskussion efter fremvisning.
En tradition og et samarbejde, som bestyrelsen sætter stor pris på, og er glade for
kan fortsætte også i næste sæson.
Desuden har filmklubben fået en henvendelse fra lokalafdelingen her i Aalborg
fra Foreningen Norden om samarbejde omkring en film. Det skal aftales nærmere,
men filmklubbens bestyrelse forestiller sig at der kan blive tale om medfinansiering
af én af de 12 film, med mulighed for at Foreningen Norden kan få et antal pladser.
Medlemstallet har været stabilt: Der er 110 medlemmer dags dato (109 ved
regnskabet afslutning). Bestyrelsen vi forsætte med at satse på personlig hvervning
af nye medlemmer, som har vist sig at være en succes takket være medlemmernes
indsats for at fortælle andre om Filmklub Kanalen. Tidligere brugte filmklubben
husstandsomdeling af foldere, men det var dyrt og ineffektivt.
Hans bød velkommen til nye medlemmer og takkede de mange trofaste medlemmer som gennem snart mange sæsoner har støttet filmklubben og udgør et
fundament for filmklubbens fortsatte eksistens.
Mange medlemmer er det vigtigste aktiv for filmklubben. Men der skal også
gøres en indsats med at vedligeholde udstyr, hente og bringe film, sørge for slik,
kaffe og te til vores pausebod“, afvikle filmaftenerne, lave program og foldere,
”
opdatere hjemmesiden osv... På den baggrund opfordrede Hans flere til at stille op
til bestyrelsen.
Desuden takkede Hans foreningens revisor Niels Ebbe og bestyrelsen indsatsen
og det fortsatte gode samarbejde.
Husk vores hjemmeside http://www.filmklubkanalen.dk/
Anders Otte lagde op til debat om beretningen, og fremhævede at nye idéer er
velkommne, for eksempel om arrangementer før/efter filmene.

Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde regnskabet for 2007, som viser et overskud
på 9558,45 kr. Formuen pr. 31/12 2007 var på 49682,20 kr.
Hans Andreassen gjorde opmærksom på, at regnskabet følger kalenderåret, ikke
sæsonen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og dette blev vedtaget uden diskussion.
5. Valg af formand, kasserer, bestyrelse og suppleanter.
Hans Andreassen blev genvalgt som formand med applaus. Kassereren er ikke på
valg i lige år.
Anders Otte og Henrik Just blev genvalgt til bestyrelsen. Der stillede ikke nye
kandidater op til bestyrelsen.
Gordon Blair blev valgt som suppleant.
6. Valg af revisor og suppleant.
Niels Ebbe blev genvalgt som revisor med Mona Kristensen som suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
8. Eventuelt.
Mulighederne for at komme med filmforslag til bestyrelsens overvejelse blev diskuteret. For at lette dette blev der talt om at lægge katalogerne fra Sammenslutningen
af Danske Filmklubber frem på filmaftenerne, og at medlemmerne bør vide hvornår
næste års program lægges.
Desuden blev mulighederne for at hjælpe bestyrelsen med arbejdet diskuteret,
f.eks. med kaffebrygning. Tre medlemmer lovede i den forbindelse at sørge for
sandwich til næste generalforsamling!
Der var desuden ros til bestyrelsen for arbejdet.
Anders Otte afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden“.
”
Generalforsamlingen sluttede klokken 22.30. Der var 21 fremmødte, en stigning på
40% i forhold til sidste år!

