Referat af ordinær generalforsamling i Filmklub Kanalen
fredag den 10. september 2021

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.
5. Valg af formand, kasserer, bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen har to forslag til behandling under punkt 7.

7a. Forslag om vedtægstændringer vedrørende brug af formuen ved foreningens opløsning
Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes 8.2
8.2 Formue:

I tilfælde af FILMKLUB KANALENs opløsning skal FILMKLUB KANALENs formue
anvendes til støtte for fremtidige initiativer, der fremmer beboermiljøet i Kanalkvarteret.
Denne formulering foreslås ændret til

I tilfælde af FILMKLUB KANALENs opløsning skal FILMKLUB KANALENs formue
anvendes til støtte af lmmiljøet i Aalborg og for fremtidige initiativer, der fremmer
beboermiljøet i Kanalkvarteret.
7b. Forslag om nedlæggelse af foreningen.
Bestyrelsen ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at
nedlægge foreningen, jvf. vedtægternes 5.2.
Forslag til dagsorden
1. Nedlæggelse af foreningen
2. Fordeling af foreningens formue ifølge vedtægter
3. Eventuelt
Motiveringen fremgår af bestyrelsens beretning.

Referat af generalforsamlingen

1. Valg af dirigent og referent.

Anders Otte blev valgt til dirigent og Henrik Just til referent. Anders konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt idet bestyrelsen pt er de eneste medlemmer af foreningen, og
alle var indkaldt med det krævede varsel.
2. Bestyrelsens beretning.

Henrik Just fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt).
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren Lisbeth Wybrandt fremlagde det reviderede regnskab for 2020. Regnskabet viser et
underskud på 14070,95 kr. Underskuddet skyldes at vi har haft udgifter til især lmleje i foråret
2020, men ingen indtægter fra medlemskontingenter (pånær nogle enkelte halvårsmedlemmer).
Formuen pr. 31/12 2020 var på 71179,75 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for næste sæson.

Punktet blev oversprunget.

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

På valg var kassereren Lisbeth Wybrandt samt bestyrelsesmedlemmerne Knud Larsen, Marianne
Würtz, Gordon Blair og Finn Ebbesen. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer var ikke
på valg. Alle modtog genvalg, og bestyrelsen fortsætter således uændret.
6. Valg af revisor og suppleant.

Brian Bull Monrad blev genvalgt som revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen nder det som omtalt i beretningen ikke realistisk at videreføre lmklubbens virke
på Aalborg Universitet, og foreslår derfor at nedlægge foreningen.
Bestyrelsens forslag om justering af vedtægernes 8.2 blev vedtaget.
Det blev endvidere vedtaget at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik
på nedlæggelse af foreningen mandag den 11. oktober 2021. Dermed overholdes vedtægternes
krav om en måneds varsel. Da bestyrelsen er de eneste medlemmer af foreningen vil den
ekstraordinære generalforsamling også kun omfatte bestyrelsen.
8. Eventuelt.

Intet
Til stede ved generalforsamlingen var hele bestyrelsen på 8 personer.

Bestyrelsens beretning

Normalt holder lmklubben generalforsamling i foråret i slutningen af sæsonen. Vi har imidlertid været nødt til helt at ayse sæsonen 2020/2021 på grund af coronarestriktionerne, og
generalforsamlingen er af samme grund udskudt fra foråret til efteråret 2021.
Sæsonen 2019/2020 var vellykket indtil den k en brat ende. Den sidste lm vi nåede at
vise blev Grænse den 9. marts 2020. Den 11. marts blev der indført omfattende restriktioner
på grund af coronavirus, og vi blev tvunget til at ayse den sidste lm, Vi ses deroppe.
Uanset den usikre situation lagde bestyrelsen et program for sæsonen 2020/2021, der som
sædvanligt blev annonceret på hjemmesiden. Da der fortsat var lukket for de este aktiviteter
på Aalborg Universitet var vi dog nødt til først at udskyde sæsonstarten et halvt år, og siden
helt ayse sæsonen. Vi har således ikke kunnet leve op til vedtægternes forpligtelse til at vise
10 spillelm i sæsonen. Da der er tale om force majeure er der dog ikke andet at gøre end at
tage situationen til efterretning.
Coronasituationen er imidlertid ikke det eneste problem for lmklubben. Der har i længere
tid været stor usikkerhed med hensyn til fortsat lån af lokaler på AAU. Således har vi i år
endnu ikke fået svar på vores ansøgning. Medlemsskarens tilknytning til universitetet har
desuden været vigende i ere år.
Bestyrelsen har desværre måttet erkende, at det er urealistisk at fortsætte med en lmklub
på Aalborg Universitet. Derfor foreslår vi, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling
med henblik på nedlæggelse af foreningen.
Vi står i en speciel situation, idet lmklubben ikke har tegnet medlemskaber siden sæsonen
2019/2020. De eneste medlemmer af lmklubben er således bestyrelsen. Trods dette føler vi
os forpligtet i forhold til vores tidligere medlemmer. Det er derfor bestyrelsens intention, at
medlemmerne fra sæsonen 2019/2020 skal tilbydes lmoplevelser i forbindelse med lmklubbens
nedlæggelse. Derfor foreslår vi en mindre justering af vedtægterne, som tillader en bredere brug
af lmklubbens formue.
Tilbage er kun at sige tak til bestyrelsen og vores revisor for arbejdet, og tak til alle vores
trofaste  nu desværre tidligere  medlemmer for opbakningen. Mange har været medlemmer
gennem mange år, og dermed bidraget til mange gode oplevelser i Filmklub Kanalen. Vi ser
frem til at gense jer i andre lmsammenhænge!
På bestyrelsens vegne, Henrik Just, formand for Filmklub Kanalen

