3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling i
Filmklub Kanalen
mandag den 23. februar 2009
1. Valg af dirigent og referent.
Anders Otte blev valgt til dirigent og Henrik Just til referent. Anders Otte startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning.
Hans Andreassen fremlagde bestyrelsens beretning:
Han konstaterede, at det igen havde været et godt år for filmklubben, med
et alsidigt program bestående af 12 film i mange forskellige genrer og fra mange
forskellige lande.
Filmen Kunsten at græde i kor“ blev vist i samarbejde med Gug-Sønder Tran”
ders menighedsråd, med oplæg til diskussion efter filmen ved sognepræst Hanne
Pahuus. Foreningen takker for samarbejdet, og håber at det kan fortsætte fremover.
Medlemstallet er stabilt, pt har filmklubben 107 medlemmer. De senere år har
filmklubben primært satset på personlig hvervning af nye medlemmer. Tak til nye
og gamle medlemmer for at støtte op om filmklubben.
Der kan desuden altid bruges nye kræfter til det praktiske arbejde, og der er
plads til flere i bestyrelsen.
Tak til Ebba Kappelskov, Tove Pedersen og Minna Blokkebjerg for dejlige
sandwiches til generalforsamlingen! Tak til revisoren Niels Ebbe og revisorsuppleant Mona Kristensen, samt til bestyrelsen for årets arbejde.
Hans sluttede med at henvise til filmklubbens hjemmeside http://www.
filmklubkanalen.dk og konstatere at vi også i næste sæson vil vise 12 film.
Også i 2009/2010 vises en film i samarbejde med Gug-Sønder Tranders menighedsråd, ligesom filmklubbens juleafslutning ligger fast. Det er allerede nu muligt
at tegne medlemskab.

Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde regnskabet for 2008, som viser et overskud på 6642,18 kr. Formuen pr. 31/12 2008 var på 56324,23 kr. Blandt udgifterne
blev fremhævet at medlemskab af SDF og forsikringer er nødvendigt for at vi kan
vise film. Det er nødvendigt med en formue for at finansiere forårssæsonen og for
at starte den næste sæson op.
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.
Kassereren er på valg i ulige år og Lisbeth Wybrandt blev genvalgt. Formanden
er ikke på valg i ulige år.
Til bestyrelsen var Marianne Würtz, Knud Larsen, Morten Hansen og Jørgen
Buus på valg. De to sidste genopstillede ikke. Til den nye bestyrelse blev valgt
Marianne Würtz, Knud Larsen, Esther Pilgaard og Gordon Blair.
Marianne Larsen blev valgt til suppleant.
Alle opstillede kandidater blev valgt med applaus. Formanden takkede Morten
Hansen og Jørgen Buus for deres arbejde i bestyrelsen.
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.
Der blev efterlyst flere nordiske film.
På spørgsmålet om Foreningen Norden (eller andre) må henvise til os er svaret
ja tak, men man skal gøre opmærksom på at det kræver medelmsskab af Filmklub
Kanalen at deltage i vores filmaftener.
Generalforsamlingen varede fra 21.35 til 22.10. Der var 21 fremmødte, samme
antal som sidste år!

