
Referat fra generalforsamling i Skagen Bio 21.juni 2021. 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Budget for det kommende år og fastsæAelse af konBngent 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt. 

Ad 1. Erik HaA blev valg som dirigent og BirgiAe Remmen som referent.  

Ordinær generalforsamling skal aNoldes hvert år i Skagen Bio inden den 1. april. Pga. covid 19 
restrikBoner, har det ikke været muligt at aNolde generalforsamlingen før nu. Medlemmerne har 
via mail været indkaldt allerede d.24.april, men opslaget i Skagen onsdag kom en uge forsinket. 
Forsamlingen godkendte, at generalforsamlingen trods deAe kunne aNoldes. 

Ad 2. Henning aflagde beretning, som er gældende for 2020. Biografen har været lukket i 4 mdr. i 
2020 og 4 mdr. i 2021. DeAe har selvsagt haY stor indflydelse på både økonomi og manglende 
samvær i frivillig gruppen. Samværet i biografen omkring filmene, senior bio, opera, filmperler mv. 
har også været savnet. 

Lise Schnoor trådte ud af bestyrelsen d.1.april og Jens Vadet trådte ind som suppleant. Jens blev 
desuden medlem af filmudvalget, der nu har fået Kia Andersen som booker og desuden er blevet 
suppleret med Inge-Lis Jørgensen og Malene Eggert. Knud Timm-Andersen har valgt at trække sig 
som økonomi ansvarlig og er blevet erstaAet af Birgit Levorsen. BirgiAe ToY er flyAet Bl Sjælland og 
er blevet erstaAet af Gunn Mose som vil tage sig af at udforme plakater og foldere, mens Vibeke 
Suel l sørger for at disse bliver delt ud. Calle (Hans Jørgen Callesen) er sygemeldt og det forventes, 
at HC ToY overtager denne opgave. Susanne Pedersen har stået for de lukkede foresBllinger, denne 
opgave overtages af MeAe Christensen. 

Tak Bl alle der har bidraget med deres arbejdsindsats, mange i flere år. Det er dog glædeligt at 
kunne konstatere, at der er nye, der gerne vil påtage sig et erhverv, så biografen fortsat kan 
eksistere. 

Der har i forbindelse med nedlukningen været en del tekniske udfordringer og udstyr, som 
nødvendigvis måAe udskiYes. Biografen står for en større teknisk udskiYning, som skal finansieres i 
samarbejde med Kappelborg, der foregår aktuelt arbejde med fondsansøgninger.  



Samarbejdet med Kappelborg fungerer godt, det har været vigBgt for biografens økonomi, at vi 
ikke har betalt husleje, når vi ikke har vist film. En medarbejder fra Kappelborg har i sin friBd 
hjulpet Jens Vadet med at etablere Skagen Bios nye hjemmeside. 

Som en lille biograf, har det ikke været muligt for os at søge støAe ved Kulturministeriet. Aktuelt er 
det dog blevet muligt at søge, hvis vi laver Bltag, der får flere i biografen. Derfor Bltaget med to 
mærker ved køb af bio billet Bl fuld pris. 

Vi kan se frem Bl, at vi Bl 1.september igen må være 60 personer i biografen. Pagten vises d.24/8 
og der vil i den forbindelse blive en event. James Bond har premiere d.30/9. Biografen har 10 års 
jubilæum d.11-12, hvor vi håber at kunne invitere Bl fejring, desuden vil vi gerne fejre de frivilliges 
indsats med en fest d.21-11.  

Formandens beretning blev taget Bl eYerretning med klapsalver. Det blev fra salen nævnt, at 
fondsansøgninger begrundes med, at arbejdet udføres af frivillige og biografen har 500 
medlemmer. Så fortsæt med at være medlem og frivillig. ☺  

AD 3. Henning fremlagde regnskabet, da Knud var forhindret i at deltage. Regnskabet var gældende 
for 2020, i denne periode har biografen været lukket i fire måneder. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 4. Budget blev fastlagt først på året, men er løbende blevet nedjusteret, da biografen ikke måAe 
åbne og da vi først Bl september er Blbage Bl fuld sal. Det er vanskeligt at forudse, hvordan 
økonomien bliver, men udgiYerne holdes nede, men vi ender sandsynligvis med et underskud. 

Det blev godkendt, at konBngentet forsat er 100 kroner pr år, men medlemmer er meget velkomne 
Bl at betale ekstra, for at støAe biografen  

Ad 5. Lise Schnoor ønskede som nævnt ikke længere at opsBlle, Jens Vadet blev valgt i hendes sted. 
Michaela Rasmussen blev genvalgt.  

Ad 6. Dorte Løve blev valgt som revisor. 

Ad 7. der var ingen indkomne forslag. 

Ad 8. Henning takkede Knud for det store arbejde, han har haY med biografens økonomi. Calles 
arbejde med at skrive Bl Skagen onsdag. BirgiAe T´s bidrag med plakater og foldere. Susannes med 
de lukkede foresBllinger, Gunn der har været suppleant i et år og ikke mindst Lise der i B år har 
været medlem/næsformand i bestyrelsen og tovholder for filmudvalget. Det hele blev modtaget 
med stor applaus fra salen.  

Skagen d. 22.juni 2021. BirgiAe Remmen  




