Referat af ordinær generalforsamling i
Filmklub Kanalen
mandag den 27. februar 2017
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 det reviderede regnskab for 2016, som viser et overskud på
1303.25 kr. Formuen pr. 31/12 2016 var på 69110.90 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingentet på 200 kr, dog 100 kr for studerende. Det 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 Knud Larsen, Marianne Würtz og Gordon Blair genvalgt. Der blev ikke valgt
nogen suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.

Morten Hansen blev genvalgt som revisor og Aage Smidt som revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.
8. Eventuelt.

Intet.
Generalforsamlingen sluttede 21.20. Der var 18 fremmødte til generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2016/2017 i Filmklub Kanalen
Sæsonen 2016/2017 er indtil videre gået fint for filmklubben, og medlemstallet er stabilt, kun en
smule lavere end sidste sæson. Vi har som sædvanligt vist film i mange genrer fra et bredt udvalg af
lande.
Året har traditionen tro budt på to specielle arrangementer.
Efter „julefilmen“ Pride den 5. december var der juleafslutning med ost og rødvin. Det var som
sædvanligt en succes, som gav en hyggelig afslutning på efterårssæsonen.
Den 16. januar viste vi Afskedsfesten i samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. Ligesom i
sidste sæson stod sognepræsterne Lykke Wester og Line Vesterlund for at introducere filmen og lagde op til diskussion efter filmen. Det var igen i år et vellykket arrangement, hvor antal fremmødte
dog var mindre end sædvanligt på grund af en samtidig VM-håndboldkamp... Bestyrelsen siger tusind tak til Lykke Wester, Line Vesterlund og menighedsrådet for samarbejdet, som har stået på siden klubbens fjerde sæson 95/96(!), og som vi håber at gentage i næste sæson.
Denne sæson er klubbens 25., og det markerer vi samme aften som generalforsamlingen med kransekage og bobler. Ikke mindre end 295 film har vi vist gennem årene når denne sæson er slut! Det er
flot at Filmklub Kanalen kan være i fuldt vigør efter så mange år. Det skyldes selvfølgelig de mange
trofaste medlemmer; og heldigvis kommer der også nye til. Filmklubben bygger i høj grad på personlig hvervning af nye medlemmer. Vi opfordrer fortsat alle medlemmer 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. Hvis nogen har lyst til at give en hånd med, og måske stille op til be styrelsen (evt. som suppleant) er I meget velkomne!
Filmklubben har nu i nogle år vist film på Blu-ray afspiller, hvilket giver et billede af høj kvalitet.
Den tekniske udvikling går hurtigt, men så længe de fleste film udkommer på Blu-ray/DVD kan vi
fortsætte med denne løsning. Oven i købet kan vi nu leje filmene billigere end tidligere, og derfor er
kontingentet sat ned fra 250 kr til 200 kr fra denne sæson.
Bestyrelsen laver senere på foråret et udkast til programmet for næste sæson, som offentliggøres når
det er klar. Vi forventer at det som sædvanligt vil indeholde 12 film, og herunder den velkendte juleafslutning og samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. 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, 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

