Referat af ordinær generalforsamling i Filmklub Kanalen
mandag den 24. februar 2020
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). Der var ingen bemærkninger til beretningen.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde det reviderede regnskab for 2019. Regnskabet viser et overskud
på 7340,26 kr. Formuen pr. 31/12 2019 var på 83597,70 kr. Det store overskud skyldes især fremgang
i medlemstal (112 medlemmer pr. 31/12). 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.
Formanden er på valg i lige år, og Henrik Just blev genvalgt. Kassereren er ikke på valg i lige år.
Anders Otte og Morten Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Der blev ikke valgt nogen suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
Brian Bull Monrad blev valgt som revisor og Frank Larsen som revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen havde et forslag om justering af vedtægterne (vedlagt). Ændringerne drejer sig om mindre
præciseringer af foreningens tilhørsforhold, formål og medlemsforhold.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
8. Eventuelt.
Intet
Der var cirka 25 fremmødte til generalforsamlingen, som sluttede 21.25.

Forslag fra bestyrelsen til justering af vedtægterne.
1. Navn og hjemsted
Nuværende formulering: Foreningens hjemsted er Aalborg kommune, Kanalkvarteret, samt Aalborg
Universitet.
Denne formulering foreslås ændret til
Foreningens hjemsted er Aalborg Universitet, Aalborg Kommune.
2. Formål:
Nuværende formulering: FILMKLUB KANALEN er upolitisk. Dens formål er at vise spillefilm for
foreningens medlemmer.
Denne formulering foreslås ændret til
FILMKLUB KANALEN er upolitisk. Dens formål er at vise spillefilm for foreningens medlemmer,
og derigennem knytte Aalborg Universitet sammen med lokalområdet.
4. Medlemsforhold
Nuværende formulering: 4.1 Medlemsskab: 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.
Denne formulering foreslås ændret til:
4.1 Medlemsskab: Enhver, der har relation til Aalborg Universitet eller bor i lokalområdet kan være
medlem af FILMKLUB KANALEN. For at kunne deltage på FILMKLUB KANALENs filmaftener
samt i filmklubbens øvrige arrangementer kræves medlemskab.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2019/2020 i
Filmklub Kanalen
Sæsonen 2019/2020 er gået fint, medlemstallet på lige nu 117 er det største i mands minde! De fleste
film har være europæiske, men vi kom også til USA, Iran og Japan.
Vi har afholdt de traditionelle arrangementer:
Juleafslutning med ost og rødvin efter den sidste film før jul, En hustlers dagbog. Som sædvanligt
en hyggelig aften med stort fremmøde.
Samarbejde med Sønder Tranders menighedsråd til første film efter jul, Mens vi lever. I år kunne
vi for første gang byde velkommen til Mette Tved, som sammen med Line Vesterlund stod for at
introducere filmen og lægge op til diskussion bagefter. Samarbejdet startede i sæsonen 1995/96 på
initiativ af daværende sognepræst Hanne Pahuus, så det var for 25. gang! Bestyrelsen siger igen tusind
tak for det mangeårige samarbejde, som også ser ud til at kunne fortsætte i næste sæson.
Filmklubben lever stadig godt trods den tekniske udvikling: Vi har mange trofaste medlemmer, 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 den kommende sæson. 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 Aalborg Universitet, 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

