
Referat fra Film6000s Generalforsamling 10. juni 2021 kl. 19.00 i Nicolai 
Biograf Sal 1. 
 
 
Formand Lise Jelsbak bød velkommen til generalforsamlingen.  
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 Hans Jørgen Bøgesø valgt som dirigent.  

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Indkaldelsen skete pr. mail til 
alle medlemmer den 30. maj kl. 2021 2021.  

 Sigrid Bolet valgt som referent 

 Kirsten Nielsen og Peder Koed valgt som stemmetællere.  
 

2. Formandens beretning for det forløbne år 
Formand Lise Jelsbak afgav sin beretning:   
 
Kære fremmødte,  

 
Jeg ville ønske, at min første formandsberetning kunne være en fortælling, hvor jeg kunne fremhæve 
stor succes over hele linjen. Men der kom jo lige et lille benspænd.  
 
På grund af forsamlingsforbud afholder vi igen i år vores generalforsamling med nogle måneders 
forsinkelse. 2019 og starten af 2020 viste jo ellers nogle virkelig fornuftige takter, og et billetsalg som 
virkelig cementerede Nicolais berettigelse som midtbyens biograf. Der er heldigvis stadigvæk positive 
takter på trods af covid-19. Heldigvis for det.  
 
Lad os starte med fakta. I 2020 har 14.174 indløst billet. 2020 var på rette kurs af et rekordår. Men fra 
12/3 til 8/6 2020 var vi tvangslukket, og fra juni kørte vi med nedsat kapacitet frem til 16/12 kl. 16:00 
og resten af 2020 hvor biografen igen var tvangslukket. Vi er kommet ud med et resultat, som afspejler 
covid-19. Mere om dette når regnskabet gennemgås.  
 
Antallet af medlemmer i foreningen er på nuværende tidspunkt 425. Dette tal viser stor opbakning og 
optimisme, på trods af at vi har været lukket ned så mange måneder. Tak for opbakningen. Det sætter 
vi stor pris på.  
 
Der er løbende afholdt bestyrelsesmøder, hvor størstedelen var på teams. Nu bliver møderne heldigvis 
afholdt på almindeligvis. I efteråret afholdt vi et strategiseminar. Et seminar som bar præg af uvished. 
Det seminar tager vi en revanche på i løbet af efteråret 2021, når vi forhåbentlig ved lidt mere 
restriktioner og andre forhold. Fx cafedriften. Der har været aktivitet i de forskellige udvalg, disse dog 
også med covid-19 begrænsninger.  
 
Driften af cafeen har, siden de tidligere forpagtere opsagde kontrakten i juni 2020, været uregelmæssig. 
Efter en periode med svingende åbningstider over sommer og først på efteråret, valgte de tidligere 
forpagtere at lukke cafeen helt ned i oktober. Dette var naturligvis ikke med vores gode vilje. Det har 
været rigtig ærgerligt at vi ikke har kunne tilbyde vores gæster forplejning, og vores frivillige den 
tryghed, at der altid er aktivitet og mennesker i huset. I efteråret blev forpagtningen sat i udbud. Vi 
arbejdede og håbede på at vi kunne have præsenteret en ny forpagter primo 2021. Dette satte anden 
nedlukning i december desværre en stopper for. Det lysner heldigvis, for vi har en ny klar i kulissen.  



 
Et af de ord der er blevet brugt rigtig meget det sidste års tid er omstillingsparat. Mette, Kis, personalet 
på kontoret og de forskellige udvalg af frivillige har holdt tungen lige i munden for at justerer og tilpasse 
så alle frivillige og gæster har fået optimale forhold til henhold gældende restriktioner. Der er blevet 
aflyst visninger, flyttet rundt på visninger, og i det hele taget vendt lidt op ned på det hele. Vi fik sågar 
en alkoholbevilling i foreningen i 2020.  
 
Vi har en alsidig vifte af aktiviteter, der har været i bero i dele af året og nogle er helt blevet aflyst. Men 
disse aktiviteter bliver naturligvis genoptaget. Ud over at være midtbyens biograf med rene 
filmvisninger, så er vi nemlig meget mere end det. Streaming fra Århus Universitet er blevet et 
tilløbsstykke. Vi er tilknyttet Biografklub Danmark, CPH DOX, og Filmporten. Vi har tilbagevendende 
arrangementer som SALAAM, Børnbio, Oscar Nights, koncerter og særlige fremvisninger. Udebio nåede 
vi at afvikle i 2020, med restriktioner, men dette til trods med stor succes. Vi oplevede et større mix af 
gæster på tværs af aldersgrupper i år til udebio.  
Vores samarbejde med Cinemateket er blevet styrket væsentligt. Dette vil Mette Balsby fortælle meget 
mere om senere.  
Så det kan godt være at vi har været slået lidt tilbage af covid-19, men det fundament der gennem 
mange år er bygget op, gør at vi i dag har stor tiltro til at fremtiden ser lys ud. Vi har nemlig et solidt 
fundament at bygge videre på.  
 
Mette, Kis, personale tilknyttet kontoret, bestyrelsen og alle frivillige skal have kæmpestor tak for jeres 
engagement og viljen til at være omstillingsparate. Der har hele vejen rundt, og i de forskellige udvalg 
været vilje og gå på mod i forhold til de udfordringer der er blevet kastet efter os. Vi har en gruppe af 
sårbare frivillige som naturligvis trappede ned i forhold til covid-19, og vi har haft en gruppe af frivillige 
som har trappet op fordi omstændighederne har kaldt på det. Det er vi meget taknemlige for. Lad os 
håbe at vi snart sammen kan mødes midt i mellem, så der kommer balance i tingene.  
 
Siden sidste Generalforsamling har vi kun nået at samle hele gruppen af frivillige én gang, da vi har 
været underlagt forsamlingsforbud. Jeg tror vi alle har set frem til at vi igen kan mødes.  
Vi trænger til at mødes og se hinanden i øjnene, det fælles samvær og det at vi i fællesskab kan give en 
masse mennesker en kultureloplevelse.  
 
Vi tager hul på et helt nyt kapitel nu. Det er en ny verden som vi skal navigere i, men det er også en 
verden hvor vigtigheden af kulturtilbud og fællesskab er blevet slået fast. Nicolai komplekset får ny 
grafisk identitet, vi får ny cafe, Kolding Kommune har åbnet op for muligheden for mere liv i 
skolegården og vi har nye spændende samarbejder på tegnebrættet. Men vi siger også farvel til Søren 
Nielsen som har været en stor kapacitet i Film6000. Søren skal have en stor tak for hans kæmpe 
engagement. Vi skal prøve om vi kan styre skibet i den rigtige retning.  
 

Tak alle sammen.  
 
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til formandens beretning. Beretningen blev derfor 
godkendt.  

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for godkendelse 
Kasserer Svend Poulsen gennemgik årsregnskabet: 

 Årets resultat gav et underskud på 229.000 kr., hvilket er 120.000 kr. er større end budgetteret.  

 Årsresultatet har haft betydning for foreningens egenkapital som ved indgangen til 2020 var på 
328.992 kr. Ved udgang af 2020 var egenkapitalen reduceret til 99.493 kr.   



 Likviditeten var på 429.000 kr. d. 1. januar 2020 ved udgangen af året var likviditeten kun 7000 kr. 

 Årsagen til det negative årsresultat skyldes to forhold:  
o Corona-nedlukning og ikke fuld nedlukningskompensation 
o Cafeens lukning, som har resulteret i manglende betaling af fællesudgifter.  

 Revisoren har bemærket at der er tvivl om foreningens fortsatte drift. Efterfølgende fik vi en stor 
bevilling fra Kolding Kommunes særlige corona-pulje, hvorfor der ikke længere er tvivl om 
foreningens fortsatte drift.  

 Dagsdato er likviditeten på 335.000 kr.  

 I 2021  er der budgetteret  et forventet årsresultatet på ca. 87.000 kr.  
 
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2020 uden bemærkninger 

 

4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at det forbliver uændret på 200 kr. årligt 
 
Generalforsamlingen godkendte forslaget.  

 

5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag 
 

6. Valg til bestyrelsen  
Følgende er på valg:  

 Søren Nielsen: Genopstiller ikke 

 Hans-Jørgen-Bøgesø: Genopstiller 

 Naja Johansen: Genopstiller 
 
Svend Poulsen, Sigrid Bolet, Robert Veilis og Lise Jelsbak er ikke på valg og fortsætter.  
 
Bestyrelsen foreslår John Larsen som nyt bestyrelsesmedlem.  John motiverede sin bevæggrund for at stille 
op.   
 
Der var ikke andre, der ønskede at stille op til bestyrelsen.  

 
Generalforsamlingen valgte John, Naja og Hans-Jørgen som bestyrelsesmedlemmer ved fredsvalg. 

 

7. Valg af suppleanter 
Generalforsamlingen valgte Peder Koed valgt som 1. suppleant og Charlotte Korsgaard som 2. 
suppleant.  

 

8. Valg af revisor 
Generalforsamlingen valgte revisionsfirmaet Sønderup og Partnere genvalgt som revisor.  
 

 

9. Eventuelt  
Der var ingen bemærkninger fra Salen 
 
Daglig leder Mette Balsby fortalte om:  

 83 % af Nicolai Biografs filmtitler i 2020 var artcinema-titler  



 DFI har endnu et år rost biografen ifm. tildeling af art cinema-støtte 

 Efter genåbningen af biografen har der været et stærkt filmprogram. 

 Den 27. august åbner en filial af Cinemateket i Nicolai Biograf. Det betyder, at vi en gang om 
ugen viser en cinemateket-titel, som både kan være nye og gamle filmtitler. På åbningen vises 
Mifunes Sidste Sang, og der inviteres prominente gæster til åbningen.  

 
Den nye caféforpagter blev annonceret og præsenteret. Den nye forpagter er Anja Skyttegaard Jepsen. 
Anja fortalte om sine planer og det kommende menukort. Der er planer om et tættere samarbejde 
med biografen, bl.a. ifm. særarrangementer.  

 
Generalforsamling blev hævet  kl. 19.52 

 
 

 
 
 
 


