
Referat af ordinær generalforsamling i

Filmklub Kanalen

mandag den 19. februar 2018

1. Valg af dirigent og referent.

Anders Otte blev valgt til dirigent og Henrik Just til referent. Anders takkede for valget og konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

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 2017, som viser et overskud på
3402,70 kr. Formuen pr. 31/12 2017 var på 72513,60 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingentet. Det vil sige normalt 200 kr, dog 100 kr for studerende.
Det 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.
Marianne Larsen og Ole Larsen genopstillede ikke til bestyrelsen.
Anders Otte blev genvalgt, og Morten Hansen nyvalgt til bestyrelsen.
Aage Smidt blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor og suppleant.

Ole Larsen blev valgt som revisor og Jørgen Schiønning som revisorsuppleant.

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8. Eventuelt.

Det blev diskuteret at lave en årsafslutning i forbindelse med sidste �lm, hvilket der var bred tilslutning
til på generalforsamlingen. Desuden blev der foreslålet nogle �lm og �lmgenrer til næste sæson.

Der var 20 fremmødte til generalforsamlingen, som sluttede 21.20.



Bestyrelsens beretning for sæsonen 2017/2018 i Filmklub Kanalen

Sæsonen 2017/2018 er indtil videre gået fint for filmklubben, og medlemstallet er fortsat stabilt, 94
medlemmer pr. 31/12. Vi har som sædvanligt vist film i mange genrer fra hele verden; mest Europa,
men også Tyrkiet, USA og Australien. En enkelt film, Havet brænder, måtte desværre udskiftes da
den viste sig ikke at blive tilgængelig for os så hurtigt som ventet.

Året har traditionen tro budt på to specielle arrangementer.

Efter „julefilmen“ Den bedste dag i Olli Mäkis liv den 11. december var der juleafslutning med ost
og rødvin. Der var som sædvanligt stort fremmøde og god stemning.

Den 8. januar viste vi  Frantz i samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. Det var endnu en
gang et vellykket arrangement, hvor sognepræst Line Vesterlund stod for at introducere filmen og
lægge op til diskussion bagefter. Bestyrelsen siger tusind tak til Line Vesterlund og menighedsrådet
for samarbejdet, som har stået på i over 20 år, og som det er planen at fortsætte i næste sæson.

I denne sæson har filmklubben taget hul på sit andet kvarte århundrede! Det er flot at Filmklub
Kanalen fortsat kan leve godt uanset filmstreaming mm. Det skyldes selvfølgelig de mange trofaste
medlemmer, som støtter op om klubben – og heldigvis kommer der fortsat nye til.

Vi har dog også brug for nogen, der vil tage sig af alt det praktiske. Hvis nogen har lyst til at give en
hånd med, og måske stille op til bestyrelsen (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 kan skaffes på Blu-ray/DVD kan vi
fortsætte med denne løsning.

Bestyrelsen laver senere på foråret et udkast til programmet for næste sæson, som offentliggøres når
det er klar. Det vil som sædvanligt vil indeholde 12 film, og herunder den velkendte juleafslutning
og samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd. Vi udsender mail til medlemmerne når det en-
delige  program  er  på  plads.  Derudover  kan  I  som  altid  følge  med  på  vores  hjemmeside
http://www.filmklubkanalen.dk

Tilbage er at sige tak til bestyrelsen for dens indsats. Her vil jeg særligt fremhæve Marianne Larsen
og Ole Larsen, som har valgt at takke af efter 8 års flot indsats i bestyrelsen. Jeg vil også fremhæve
vorer kasserer Lisbeth 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 til 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


