Referat af ordinær generalforsamling i
Filmklub Kanalen
mandag den 18. februar 2013
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). Der blev spurgt til muligheden for pause ved
visning af Blu-ray lm og til mulighederne for at komme med forslag til repertoiret. Beretningen blev
godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde regnskabet for 2012, som viser et underskud på 5838,15 kr.
Formuen pr. 31/12 2012 var på 59612,72 kr.
Af særlige udgifter kan nævnes indkøb af en Blu-ray spiller (4826,61 kr).
Lisbeth kommenterede endvidere formuens størrelse. Det er ikke et mål at samle formue, men der
er undertiden større udgifter. Desuden skal der være penge til at betale lmleje i foråret og starte næste
sæson: Nye kontingentindbetalinger kommer først på første lmaften i efteråret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr, dog 150 kr for studerende. 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.
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.

Morten Hansen blev valgt som revisor og Gitte Nørgaard som revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen havde et forslag om justering af vedtægterne (vedlagt). Ændringerne drejer sig om forenkling og modernisering af visse bestemmelser.
Ændringerne blev vedtaget med en enkelt sproglig ændring: I afsnit 8.2 ændres hvorpå FILMKLUB
KANALENs opløsning ønskes vedtaget til hvor FILMKLUB KANALENs opløsning ønskes vedtaget
8. Eventuelt.

Der blev udtrykt tilfredshed med kvaliteten af Blu-ray og tak til bestyrelsen. Desuden blev mulighederne
for at udbrede kendskabet til lmklubben diskuteret. Der blev diskuteret såvel mund til mund-metoden
som andre muligheder, herunder biblioteker, Trekanten og TV Aalborg.
Generalforsamlingen varede fra ca. 20.45 til ca. 21.25. Der var 32 fremmødte til generalforsamlingen,
som også bød på fastelavnsboller!

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2012/2013 i Filmklub Kanalen
Sæsonen 2012/2013 har indtil videre været god for filmklubben, og medlemstallet er fortsat stabilt.
Vi har som sædvanligt vist film i mange genrer fra et bredt udvalg af lande, både fjerne (USA, Argentina, Sydkorea) og nære (Danmark, Norge, Finland, Frankrig, Italien). De fleste film er blevet
godt modtaget af medlemmerne.
Efter „julefilmen“, Woody Allens veloplagte Midnight in Paris, var der traditionen tro fælles hygge
med ost og rødvin – også i denne sæson var det en stor succes med mange deltagere.
Filmen The Music Never Stopped (d 7. januar) blev vist i samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. Dette er resultatet af et mangeårigt samarbejde (siden 1996) mellem filmklubben og menighedsrådet. Sognepræsterne Marie Kirketerp og Line Vesterlund ved Gug og Sønder Tranders kirker introducerede filmen og lagde op til diskussion efter filmen. De to har overtaget samarbejdet
med filmklubben efter sognepræst Hanne Pahuus, der nu er gået på pension. Bestyrelsen siger tusind tak til Marie og Line for at have taget stafetten op, og vi glæder os til at samarbejdet fortsætter
i næste sæson.
Der er sket store tekniske ændringer i filmbranchen de seneste år: Biograferne er overgået fra at
bruge 35 mm filmruller til digital fremvisning. Det betyder at filmklubbens muligheder for at vise
35 mm-film er blevet stærkt reduceret, idet nye film normalt kun er tilgængelige digitalt. En digital
fremviser koster på den forkerte side af ½ million, så det er ikke en mulighed for filmklubben. Vi
har til gengæld mulighed for at leje film i Blu-ray format på samme vilkår som 35 mm-film. Bestyrelsen har derfor besluttet at anskaffe en Blu-ray-afspiller. Den blev anvendt til visning af The Music Never Stopped, og i bestyrelsen er vi godt tilfredse med kvaliteten. Den tekniske udvikling går
hurtigt, men på kortere sigt giver denne løsning mulighed for at fortsætte filmklubbens virke som
hidtil.
Filmklubben har mange medlemmer, som har været med i filmklubben i adskillige sæsoner. Vi har
også i år fået mange nye medlemmer, som vi siger velkommen til! Filmklubben bygger i høj grad
på personlig hvervning af nye medlemmer, og vi opfordrer fortsat alle medlemmer til at fortælle andre om Filmklub Kanalen. De seneste sæsoner har vi udsendt folderen pr. email til alle de medlemmer, som har opgivet en emailadresse. Desuden har vi bibeholdt en trykt folder, dog i mindre format
og antal end tidligere.
Medlemmerne udgør fundamentet for filmklubben, men vi har også brug for nogen til at gøre en
indsats med alt det praktiske – tilrettelægge programmet, vise filmene, 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!
Det foreløbige program for næste sæson er lagt, og vi er nu i gang med at undersøge om vi kan
skaffe filmene i et format vi kan vise. Næste sæson vil igen byde på såvel en film i samarbejde med
Sønder Tranders menighedsråd som (selvfølgelig) juleafslutning med ost og rødvin. Vi udsender
mail til medlemmerne når det endelige program er på plads. Derudover kan I følge med på vores
hjemmeside http://www.filmklubkanalen.dk
Tilbage er at sige tak til bestyrelsen for dens indsats. Her vil jeg gerne fremhæve vor kasserer Lis beth Wybrandt, som holder styr på filmleje og finanser, samt den øvrige bestyrelse for filmfremvisning, kioskpasning, planlægning og meget mere. Desuden særligt tak til Morten Hansen for filmfremvisning og revision, samt ikke mindst for at at stå for indkøb og tilkobling af Blu-ray-afspilleren.
Vi vil også sige tak for AAU, som lægger hus til filmklubben.
Sidst men ikke mindst tak til medlemmerne for deres opbakning til filmklubben – vi ser frem til at
gense jer (og jeres venner;) også i næste sæson!
På bestyrelsens vegne, Henrik Just, formand for Filmklub Kanalen

Generalforsamling i Filmklub Kanalen, 18. februar 2013
Forslag fra bestyrelsen til justeringer af vedtægterne. Forslaget behandles under dagsordenens punkt 7.
1. Navn og hjemsted:
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune, Pontoppidanstræde, Damstræde, Klingenberg, Fredrik
Bajers Vej, Sigrid Undsets Vej og Nordjydsk Kollegium, som tilsammen i de følgende bestemmelser
omtales Kanalkvarteret, samt området knyttet hertil; Universitetet, Herningvej-kvarteret og Sdr.
Tranders.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune, Kanalkvarteret, samt Aalborg Universitet.
2. Formål:
FILMKLUB KANALEN er upolitisk. Dens formål er at vise 16 mm og 35 mm spillefilm for
medlemmer fra Kanalkvarteret, Sdr. Tranders og omegn.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
FILMKLUB KANALEN er upolitisk. Dens formål er at vise spillefilm for foreningens medlemmer.
4. Medlemsforhold:
4.1 Medlemsskab:
Enhver, der bor i Kanalkvarteret, Sdr. Tranders og omegn eller arbejder/studerer på Universitetet kan
være medlem af FILMKLUB KANALEN. For at kunne deltage på FILMKLUB KANALENs
filmaftener samt til filmklubbens øvrige arrangementer kræves medlemskab.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
Enhver, der bor i Kanalkvarteret og omegn eller har relation til Aalborg Universitet kan være medlem
af FILMKLUB KANALEN. For at kunne deltage på FILMKLUB KANALENs filmaftener samt i
filmklubbens øvrige arrangementer kræves medlemskab.
4.2 Kontingent:
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
Kontingentets størrelse, herunder eventuel studierabat, fastsættes på den ordinære generalforsamling.
5. Generalforsamling:
5.1 Tidspunkt og indkaldelse:
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt på mandagen mellem 3. og 2. sidste film.
Dagsordenen skal foreligge til uddeling blandt medlemmerne på de 2 forudgående filmaftener.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i slutningen af sæsonen. Dagsordenen skal
foreligge til uddeling med 14 dages varsel samt være tilgængelig på foreningens hjemmeside.
6. Bestyrelsen:
6.2 Bestyrelsesarbejdet:

Bestyrelsen er dog forpligtet til at vise minimum 10 spillefilm i tidsperioden oktober – marts (begge
måneder incl.). Herudover skal bestyrelsen reklamere for FILMKLUB KANALENs repertoire i form af
løbesedler, plakater eller lignende, der omdeles/hænges op i Kanalkvarteret, Sdr. Tranders og omegn.
Det understregede foreslås slettet så afsnittet lyder
Bestyrelsen er dog forpligtet til at vise minimum 10 spillefilm i tidsperioden oktober – marts (begge
måneder incl.).
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to
bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Der afholdes i reglen møder én gang om måneden. Indkaldelse
finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Det understregede foreslås slettet så afsnittet lyder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to
bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Ved hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller
næstformanden og referenten.
Det understregede foreslås slettet så afsnittet lyder
Ved hvert bestyrelsesmøde føres beslutningsreferat.
Bestyrelsen træffer beslutningen ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtige, når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gælder formandens stemme dobbelt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
Bestyrelsen træffer beslutningen ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtige, når mindst
3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
8. Regnskab og formue:
8.2 Formue:
FILMKLUB KANALENs eventuelle formue anvendes af bestyrelsen i overensstemmelse med
FILMKLUB KANELENS formål.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
FILMKLUB KANALENs eventuelle formue anvendes af bestyrelsen i overensstemmelse med
FILMKLUB KANALENs formål.
I tilfælde af FILMKLUB KANALENs opløsning skal FILMKLUB KANALENs formue anvendes til
støtte for fremtidige initiativer, der fremmer beboermiljøet i Kanalkvarteret og Sdr. Tranders. Forslag til
anvendelse skal fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling, hvorpå FILMKLUB
KANALENs opløsning ønskes vedtaget.
Det understregede foreslås ændret så afsnittet lyder
I tilfælde af FILMKLUB KANALENs opløsning skal FILMKLUB KANALENs formue anvendes til
støtte for fremtidige initiativer, der fremmer beboermiljøet i Kanalkvarteret. Forslag til anvendelse skal
fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling, hvorpå FILMKLUB KANALENs opløsning
ønskes vedtaget.

