
Referat af ordinær generalforsamling i

Filmklub Kanalen

mandag den 24. februar 2014

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). Beretningen blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde regnskabet for 2013, som viser et underskud på 838.99 kr.
Formuen pr. 31/12 2013 var på 58772,73 kr. Der blev spurgt til antal medlemmer: Der var 87 medlemmer
i regnskabsåret 2013, hvilket er et lille fald i forhold til sidste år. 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.

Formanden er på valg i lige år og Henrik Just blev genvalgt. Kassereren er ikke på valg i lige år. Til
bestyrelsen blev Marianne Larsen, Ole Larsen og Anders Otte genvalgt. Der blev ikke valgt nogen
suppleanter.

6. Valg af revisor og suppleant.

Morten Hansen blev genvalgt som revisor og Karina Bo Skovmand som revisorsuppleant.

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8. Eventuelt.

Der blev udtrykt generel tilfredshed med at komme i �lmklubben. Der var også tilfredshed med at der
fortsat holdes pause midt i �lmen.

Generalforsamlingen sluttede 21.55. Der var 27 fremmødte til generalforsamlingen, som også bød på
fastelavnsboller!



Bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 i Filmklub Kanalen

Sæsonen 2013/2014 er indtil videre gået fint for filmklubben, og medlemstallet er nogenlunde sta-
bilt (lidt færre medlemmer end sidste sæson). Vi har som sædvanligt vist film i mange genrer fra et
bredt udvalg af lande, i denne sæson dog primært europæiske. 

Efter „julefilmen“ La delicatesse med Audrey Tatou var der traditionen tro juleafslutning med ost
og rødvin. Det var også denne gang en velbesøgt og hyggelig afslutning på efteråret.

Den 13. januar viste vi De urørlige som led i et mangeårigt samarbejde med Sønder Tranders me-
nighedsråd. For anden gang var det sognepræsterne Marie Kirketerp og Line Vesterlund ved Gug og
Sønder Tranders kirker som gav en introduktion til filmen og lagde op til diskussion efter filmen.
Bestyrelsen siger tusind tak til Marie og Line for samarbejdet, og vi glæder os til at  gentage det i
næste sæson.

På den tekniske front er der sket store ændringer med digitaliseringen af biograferne. Det har bety-
det at 35 mm film (stort set) er en saga blot. Vi har ikke mulighed for at købe samme slags udstyr
som biograferne;  det  ligger  langt  udenfor  foreningens  økonomiske  formåen.  Løsningen  blev  i
stedet, at filmklubben i sidste sæson indkøbte en Blu-ray-afspiller. Sammen med en projektor af god
kvalitet har det givet en tilfredsstillende løsning. Blu-ray-film kan vi leje på samme vilkår som 35
mm-film.  Den tekniske udvikling går hurtigt, men foreløbigt  giver denne løsning mulighed for at
fortsætte filmklubbens virke som hidtil.

Filmklubben har fortsat mange medlemmer, som har været med adskillige sæsoner. Vi har også i år
fået mange nye medlemmer, som vi siger velkommen til! Filmklubben bygger i høj grad på person-
lig hvervning af nye medlemmer.  I nogle år har vores primære annoncering været at udsende fol-
deren pr. mail til foreningens medlemmer. Det har fungeret fint, og vi opfordrer fortsat alle medlem-
mer til at fortælle andre om Filmklub Kanalen. 

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 me-
get velkomne!

Programmet for næste sæson bliver lagt i den nærmeste fremtid. Også i næste sæson vil vi vise en
film i samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. Juleafslutningen med med ost og rødvin lig-
ger selvfølgelig også fast. Vi regner med at have et udkast til det nye program klar inden sæsonen
slutter.  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 filmfrem-
visning, kioskpasning, planlægning og meget mere. Desuden særligt tak til Morten Hansen for film-
fremvisning, teknik og revision.

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


