
Referat af ordinær generalforsamling i Filmklub Kanalen
mandag den 18. februar 2019

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 2018, som viser et overskud
på 4050,19 kr. Formuen pr. 31/12 2018 var på 76257,44 kr. Der blev spurgt til størrelsen af
formuen. Der planlægges ikke efter at have en større formue. Kontingentet blev således nedsat
i 2016 for at tilpasse til lavere priser på filmleje. 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 enstemmigt vedtaget.

5. Valg af formand, kasserer, bestyrelse og suppleanter.

Kassereren er på valg i lige år, og Lisbeth Wybrandt blev genvalgt. Formanden er ikke på valg
i ulige år.
Knud Larsen, Marianne Würtz og Gordon Blair blev genvalgt og Finn Ebbesen blev nyvalgt til
bestyrelsen
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

6. Valg af revisor og suppleant.

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

7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

8. Eventuelt.

Kanalhuset blev foreslået som alternativt fremvisningsted for filmklubben. Det er imidlertid
ikke stort nok, og vi håber derfor at vi fortsat kan vise film på universitetet.

Der var 36 fremmødte til generalforsamlingen, som sluttede 21.00.



Bestyrelsens beretning for sæsonen 2018/2019 i
Filmklub Kanalen

Sæsonen 2018/2019 er indtil videre gået fint for filmklubben med et flot medlemstal på 109!
Det er blevet til film fra hele verden, flest (8) fra Europa og USA, men vi har også være i
Sydkorea, Brasilien, Afghanistan og Israel. Desværre slap vi ikke helt for tekniske problemer,
som betød at ikke alle fik set den fremragende Aquarius.

Vi har afholdt de traditionelle arrangementer:
Juleafslutning med ost og rødvin efter den sidste film før jul, Stalins død. Som sædvanligt

med stor succes.
Samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd til første film efter jul, Ud af intet. Det var

også et vellykket arrangement (trods samtidig VM-håndboldkamp). Line Vesterlund stod igen
i år for at introducere filmen og diskussion bagefter. Bestyrelsen siger endnu en gang tusind
tak for det mangeårige samarbejde, som også ser ud til at fortsætte i næste sæson.

Sidste sæson holdt vi som noget nyt sæsonafslutning med øl, vand og chips.
Filmklubben lever stadig godt trods den tekniske udvikling: Vi har mange trofaste medlem-

mer, og der kommer fortsat flere til. Hvis nogle også har lyst til at give en hånd med i bestyrelsen
er de meget velkomne!

Bestyrelsen laver senere på foråret et udkast til programmet for næste sæson med samme
opbygning som vi plejer. Filmforslag er velkomne! Vi udsender mail til medlemmerne når
det endelige 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 med filmleje, finanser, filmfremvisning,
kioskpasning, planlægning og meget mere. Desuden særligt tak til Ole Larsen for revision. Vi
vil også sige tak til AAU, som lægger hus til filmklubben, og vi håber at dette kan fortsætte.

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

http://www.filmklubkanalen.dk

