Referat af ordinær generalforsamling i
Filmklub Kanalen
mandag den 21. februar 2011
1. Valg af dirigent og referent.

Anders Otte blev valgt til dirigent og Henrik Just til referent.
2. Bestyrelsens beretning.

Henrik Just fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt), som efterfølgende blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde regnskabet for 2010, som viser et overskud på 3638,93 kr.
Formuen pr. 31/12 2010 var på 63838,75 kr.
Det blev bemærket at Morten Hansen har overtaget hvervet som revisor da foreningens
revisor og revisorsuppleant ikke er medlemmer i denne sæson.
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 blev Marianne Würtz, Gordon Blair og Knud Larsen genvalgt.
Karen Margrethe Skorstengaard blev valgt til suppleant.
6. Valg af revisor og suppleant.

Morten Hansen blev valgt som revisor og Gerda Høllund som revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.
8. Eventuelt.

Der blev udtrykt ønske fra ere om at lange lm oftere startede kl. 19, eventuelt at kl. 19 blev
starttidspunkt for alle lm.
Muligheder for hvervning af nye medlemmer blev diskuteret.
Der var ros til bestyrelsen for arbejdet med valg af lm, praktisk afvikling, kiosk med mere.
Generalforsamlingen varede fra ca. 21.00 til ca. 21.30. Der var 21 fremmødte til generalforsamlingen, som også bød på fastelavnsboller!

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2010/2011 i Filmklub
Kanalen

Vi har endnu en gang haft en vellykket sæson i Filmklubben: Medlemstallet er stabilt (godt 100
medlemmer), og vi har haft et alsidigt program, der er blevet godt modtaget af medlemmerne.
Filmene har som sædvanligt bragt os vidt omkring m.h.t. lande (Danmark, Tyskland, Østrig,
Frankrig, Storbritannien, USA, Ægypten, Japan), emner og genrer. For eksempel kan nævnes
rene komedier (velkommen til Ch'tis, Burn after reading), socialrealisme (Boy A, Precious) og
et lille Japan-tema (Når kirsebærtræerne blomstrer, Departures). To af lmene har vi endnu
til gode!
Som traditionen byder var der efter "julelmen" fælles hygge med ost og rødvin  også
denne sæson med stor succes.
Filmen "Precious" (d 10. januar) blev vist i samarbejde med Gug-Sønder Tranders menighedsråd. Sognepræst Hanne Pahuus introducerede lmen og lagde efter lmen op til diskussion.
Bestyrelsen takker Hanne og menighedsrådet for dette mangeårige samarbejde (siden 1996!),
som vi er meget glade for  og som heldigvis fortsætter i næste sæson.
Filmklubben har en stor trofast medlemsskare, hvoraf mange har støttet op om lmklubben
i adskillige sæsoner. Vi har også fået mange nye medlemmer, som vi siger velkommen til!
Udviklingen i medlemsskaren bygger i høj grad på personlig hvervning af nye medlemmer, og
vi opfordrer fortsat alle medlemmer til at fortælle andre om Filmklub Kanalen.
Før sæsonstart har vi som noget nyt udsendt folderen pr. email til alle medlemmer, som har
opgivet en emailadresse, men har også fastholdt en trykt folder i mindre format og antal. Det
har fungeret godt og det fortsætter vi med i næste sæson.
Medlemmerne udgør fundamentet for lmklubben, men vi har også brug for nogen til at
gøre en indsats med alt det praktiske  tilrettelægge programmet, vise lmene, passe kiosken
osv. Hvis nogen har lyst til at give en hånd med, og/eller stille op til bestyrelsen (evt. som
suppleant) er I meget velkomne!
Som det er fremgået af "rulleteksterne" så er det foreløbige program for næste sæson på
plads. Næste sæson vil igen byde på såvel en lm i samarbejde med Gug-Sønder Tranders
menighedsråd som (selvfølgelig) juleafslutning med ost og rødvin. Næste sæson er lmklubbens
20., og vi planlægger i den anledning et jubilæumsarrangement.
Vi udsender mail til medlemmerne når det endelige program er på plads. Derudover kan I
følge med på vores hjemmeside http://www.lmklubkanalen.dk
Lidt om fremtiden: I løbet af få år tegner der sig en stor udfordring for lmklubben da
biograferne er i gang med at skifte fra lmruller til digital fremvisning. Dette kræver udstyr
som er udenfor vores økonomiske rækkevidde. Der forestår derfor et arbejde med at nde ud af
hvordan lmklubben eventuelt kan videreføres i en anden form når det bliver aktuelt.
Tilbage er at sige tak til bestyrelsen for dens indsats. Her vil jeg gerne fremhæve vor kasserer
Lisbeth Wybrandt, som holder styr på lmleje og nanser, samt den øvrige bestyrelse for
lmfremvisning, kioskpasning, planlægning og meget mere. Desuden tak til Morten Hansen
for lmfremvisning og for at træde til som revisor. Et af vores bestyrelsesmedlemmer, Esther
Pilgaard, trak sig desværre fra bestyrelsen sidste sommer pga. sygdom. Vi siger tak til Esther
for indsatsen!
Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres opbakning til lmklubben  vi ser
frem til at gense jer (og jeres venner;) også i næste sæson!
På bestyrelsens vegne
Henrik Just, formand for Filmklub Kanalen

