
Referat af generalforsamling  i Holstebro Filmklub tirsdag d.10.8.2021 kl. 16.00 på Holstebro 

Bibliotek (Foreningslokalet) 

Efter lovene er generalforsamlingen (vedtaget d. 11. april 2013) meddelt medlemmerne på 

hjemmesiden i begyndelsen af juli 2021 (mindst 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen)    

Da vi ingen aktiviteter havde i forår 2021, måtte vi også udsætte den oprindeligt berammede 

generalforsamling d. 17.3.2021. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent. 

Steen Grønlund blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der 

var ikke mødt menige medlemmer af klubben op.  

Ane Mette Nielsen var referent. 

2) Formandens beretning 

Beretningen er vedhæftet og lægges på hjemmesiden. Formanden fortalte om årets 

aktiviteter og flytningen til Big Bio. Medlemstal forår 225 og efterår 245.  

Vi støtter Klassiske Dage og konstaterer, at landets filmklubber fungerer meget forskelligt. 

Beretningen blev godkendt.  

3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

Se bilag med regnskab. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Årets resultat var 

på 27.541 kr. Revisoren karakteriserer økonomien som sund men anbefaler at bruge penge 

til glæde for medlemmerne. 

Regnskabet godkendtes.  

4) Medlemskontingent  

Vi besluttede at fastholde kontingentet på kr. 350 for hver sæson. 

5) Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6) Valg af højst 5 bestyrelsesmedlemmer (Efter tur er Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard 

på valg) – de er villige til genvalg -for to år. 

Lonni Gelsdorf og Frans Pærregaard blev begge genvalgt. 

7) Valg af højst 2 bestyrelsessuppleanter. Per Andersen og Steen Grønlund er villige til 

genvalg.  

Per Andersen og Steen Grønlund blev genvalgt. 



8) Valg af intern revisor (bilagskontrollant) Vit Miksovsky genopstiller. 

Der var genvalg til Vit Miksovsky. 

9) Evt. 

Vi drøftede den digitale tilmelding. Der arbejdes videre med sagen ved et kommende 

bestyrelsesmøde. 

Hjemmesiden drøftedes også, og også dette punkt tages op ved et kommende 

bestyrelsesmøde. 

Vi konstitueres os på et efterfølgende bestyrelsesmøde og Lonni Gelsdorf er fortsat 

formand og Frans Pærregaard kasserer. 

Lonni Gelsdorf og Ane Mette Nielsen 

d. 10.8.2021 


