
Generalforsamling Film 6000 - 16. marts
2022 kl 19.00

Punkt Referat

1. Valg af
dirigent og
referent

Hans-Jørgen Bøgesø blev valgt som dirigent.

Sigrid Bolet blev valgt som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at  generalforsamlingen
var lovligt indkaldt. Generalforsamlingen godkendte.

2.
Forpersonens
beretning for
det forløbne år

Forperson Lise Jelsbak fremlagde sin årsberetning:

Kære fremmødte,

Tak fordi I er mødt op i aften. Vi er glade for at vi for første gang i to år,
har kunne afholde generalforsamling helt uden udsættelse – Det tager vi
som et positivt tegn.

2021 sikke et år!

Filmåret 2021 startede, grundet endnu en tvangs nedlukning, først
sådan helt officielt den 6. maj 2021. I månederne hvor der ikke blev vist
film, blev der på trods af nedlukning arbejdet på højtryk i kulissen med
at flytte rundt på, og udskyde store filmtitler. Film året sluttet med
endnu en nedlukning. Nærmere bestemt den 19. december. Der var
desværre ellers lagt op til julen 2021, som en biografsæson med store
titler. Kontoret har arbejdet i et underligt vacuum, der har trukket tunge
veksler på alle. Der er blevet brugt mere krudt på at søge
kompensation, frem for at bruge krudt på at lave fedt indhold til vores
gæster, og jeg ved at det har været frustrerende. Især under den sidste
nedlukning, som bare ikke gav mening i forhold til biografen.

9203 fik udleveret billet i 2021. Hvilket er meget godt opnået ovenpå to
nedlukninger.

Antallet af medlemmer i foreningen er på nuværende tidspunkt 396.
Dette tal viser stor opbakning og optimisme, på trods af at vi har været
lukket ned så mange måneder. Tak for opbakningen fra alle
medlemmer. Det sætter vi stor pris på.

2021 har været noget af et begivenhedsrigt år for FILM6000. De knap
så positive var naturligvis Covid-19 benspænd, et ufint exit af den
tidligere forpagter og en cafe der stod tom i 8 måneder. Men det var



også året hvor vi officielt fik en filial af Cinemateket og Erindringsbio
blev skudt i gang. Vi bød velkommen til en ny forpagter, vi fik endelig
afholde frivillige møder ”live”, vi fik fejret Mette Balsbys 10 års
jubilæum, og ved årsskiftet gav Mette stafetten videre til Thomas som
daglig leder af biografen.

De sidste måneder af året hvor, Mette var sygemeldt, steppede Kis og
mange af jer frivillige og bestyrelsen virkelig op. Det skal i have kæmpe
stor tak for. Det har virkelig givet syn for sagen, hvor mange forskellige
kompetencer denne forening rummer, og hvor meget der kan
gennemføres når vi løfter i flok. Jeres store hjælpsomhed og
løsningsorienterede tilgang til tingene, har gjort en kæmpe forskel. TAK
for det og TAK for jeres tid.

Der er løbende afholdt bestyrelsesmøder i 2021, som både har været
online, og helt traditionelt hvor vi har mødtes i virkeligheden. De helt
store forkromede strategier i bestyrelsesarbejdet har de sidste par år
været lagt på hylde. Skift i forpagtning af cafeen, og dernæst skift af
daglig leder, gjorde at bestyrelsen helt lavpraktisk har prioriteret drift.
Det har kostet en del mere mødeaktivitet, men det har også været
nødvendigt. Som sidegevinst har vi det forgangen år haft en bestyrelse,
der virkelig har rykket sammen i bussen. Vi er i det store hele enige om
tingene, vi har haft tillid til hinanden og en tro på at tingene kan lykkes.

I 2022 har vi taget hul på et helt nyt kapitel nu. Thomas tiltrådte fra
årsskiftet som ny daglig leder. Thomas har nærmest fået biograf ind
med modermælken, og med hans væsen, så er jeg sikker på at han er
den helt rigtige til at styrer biografen ind i en ny tid. Da Thomas blev
ansat, har vi i bestyrelsen lagt stor vægt på en kapacitet, som kan
konsolidere alle de ting, som tidligere er sat i søen. Det vil sige at vi ikke
forventer at der skal ske kæmpe forandringer, men nærmere en
forventning om at han skal lære foreningen, de frivillige og
forretningsgangen at kende. Med det som udgangspunkt, kan Thomas
over tid indføre de tiltag og forandringer som han mener det kræver for
at drive midtbyens biograf. Men det tager tid, og det er en proces, så
jeg håber at alle vil bakke Thomas op i hans arbejde.

Håbet for 2022 er at vi får cementeret, at vi er midtbyens biograf. Ud
over dette, skal vi forsætte alt det gode arbejde, og genoptage alle de
alsidige aktiviteter vi allerede har på vores repertoire. Aktiviteter der ud
over rene filmvisninger, også tæller børnebio, oscar nights, udebio og
skæve tiltag der giver vores gæster en oplevelse lidt ud over det
sædvanlig. Vores tilknytning til fx Cinematektet, Biografklub Danmark,
CPH DOX, Filmporten og Århus Universitet giver et solidt fundament i
den ambition.

Til slut vil jeg gerne at vi retter en stor tak til Kolding Kommune der i
2021, gav os en meget flot økonomisk håndsrækning. Det er blandt
andet en af grundene til at det økonomiske resultat viser optimistiske
takter for 2022. Men meget mere derom om, når regnskabet bliver
gennemgået.



Det var ordene fra mig.

Tak alle sammen, og tak fordi I støtter op om Nicolai Biograf.

Generalforsamling:godkendte Lis Jelsbaks beretning.

3.
Fremlæggelse
af det
reviderede
årsregnskab
for
godkendelse

Kasserer Svend Poulsen fremlagde årsrapporten til generalforsamlingens
godkendelse:

● Foreningen kommer ud med et overskud på godt 200.000 kr.,
hvilket primært skyldes offentlige tilskud. Herunder
covid-19-nedlukningskompensation og corona-tilskud fra Kolding
Kommune.

● Aktivitetsniveauet (solgte billetter) er på 40 % af rekordåret
2019..

● Derimod er tilskud fra European Cinema, Det Danske Filminstitut,
Børnebio fra Kolding Kommune mm- er det samme i perioden
2019, 2020 og 2021 til trods for stærkt nedsat aktivitetsniveau i
2020 og 2021 som følge af covid-19. At biografen er kommet
godt igennem pandemien skyldes således i særlig grad offentlige
tilskud.

● Bestyrelsen godkendt et forsigtigt budget for 2022, hvor der
budgetteres med et mindre underskud på ca. 40.000 kr.

Medlem Søren Nielsen spurgte ind til revisorens "going
concern"-kommentar. Daglig leder Thomas Beck uddybede, at revisorer
er forpligtet til at komme med en sådan bemærkning oven på en usikker
periode.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2021.

4
.Fastlæggelse
af kontingent

Bestyrelsen indstillede til fastholdelse af nuværende niveau for
medlemskontingent på 200 kr/året.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

5. Indkomne
forslag

Bestyrelsen har på forhånd indstillet følgende forslag:

“Film 6000's bestyrelse indstiller, at kravet for at være

opstillingsberettiget til bestyrelsen i år undtagelsesvis afviger en smule

fra Film 6000's vedtægter, hvor opstillingsberettigelse er beskrevet i § 9

Beslutninger. Bestyrelsen foreslår således følgende opstillingskrav i år:

"For at være opstillingsberettiget til bestyrelsen på generalforsamlingen

den 16. marts 2022 skal man være medlem og have betalt sit

kontingent forud for generalforsamlingen den 16. marts 2022."

Begrundelsen for dispensation er, at bestyrelsen har et ønske om, at



foreningens medlemmer i år skal have bredere mulighed for at vælge

personer ind i bestyrelsen, der på forhånd har tilkendegivet at de vil yde

et engagement i bestyrelsesregi for at sikre Film6000's fortsatte drift og

udvikling.”

Medlem Charlotte Korsgaard spurgte ind årsagen ordlyden i

vedtægternes § 9 vedr. opstillingsberettigelse. Bestyrelsesmedlem Sigrid

Bolet uddybede, at der er tale om en “anti-kup”-bestemmelse, som evt.

kan opblødes en smule ved en senere vedtægtsændring.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag

6. Valg til
bestyrelsen

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Lise Jelsbak, Robert Veilis, Sigrid
Bolet og Svend Poulsen er i år på valg.

Lise Jelsbak, Sigrid Bolet og Svend Poulsen ønsker ikke at genopstiller.

Bestyrelsen indstiller følgende personer til bestyrelsen:
- Anders Davidsen, som har været aktiv frivillig i ca. 3 år, primært i

PR og Event-gruppen og med spilleplan. Uddannet journalist.
- Peder Koed: Frivillig i 5-6 år og er både operatør og programmør.

Pensionist.
- Robert Veilis: Ønsker at genopstille efter et spændende og

begivenhedsrigt år
- Charlotte Pibenbring: Konstitueret citychef og driver 3

caféer/restauranter i  midtbyen + koordinator for det nye
socialøkonomiske hu i det  gamle posthus. Brænder for både film
og at løfte Kolding Midtby.

Ingen øvrige på generalforsamling ønskede at stille op.

Ved fredsvalg  valgte generalforsamlingen således følgende til
bestyrelsen: Anders Davidsen, Peder Koed, Robert Veilis,
Charlotte Pibbenbring.

7. Valg af
suppelenter

Generalforsamlingen valgte følgende som suppleanter:
1. suppleant: Christian Vindfang
2. suppleant: Charlotte Korsgaard.

8. Valg af
revisor

Bestyrelsen indstillede, at Sønderup + Partnere fortsat som revisor.

Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

9. Eventuelt Flere fra generalforsamling spurgte ind til status for caféforpagtningen
Bestyrelsesmedlem Hans-Jørgen Bøgesø svarede på vegne af



bestyrelsen, at caféen fra 1. april 2022 skal overholde alle kontraktlige
forpligtelser og at bestyrelsen løbende er i dialog med caféforpagteren.

Et medlem udtrykte utilfredshed med kommunikationen til medlemmer,
herunder information om de nye rabatordninger til medlemmer og
frivillig frivillige.

Et andet medlem udtrykte bekymring for antallet af frivillige som følge
af corona-pandemien og opfordrede bestyrelsen og den daglige leder til
at opprioritere rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen.

Afgående forperson Lise Jelsbak pointerede, at i ansættelsen af den nye
daglig leder lagde bestyrelsen vægt vægt på konsolideringen af
biografens drift, herunder frivilligkorpset.

Afgående kasserer  Svend Poulsenbemærkede følgende: Det har været
en umulig tid og Thomas Beck er startet i noget nær i en umulig opgave.
Bestyrelsen er  af den opfattelse at Thomas klarer opgaven rigtigt godt
og kan indfri biografens ambitioner.

Forperson og næstforperson takkede de tre afgående
bestyrelsesmedlemmer: Lise Jelsbak, Sigrid Bolet og Svend Poulsen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 19.43.

__________ ________________________________
Dato Dirigent

Hans-Jørgen Bøgesø


