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Referat Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.45 i Vig Bio Foyer
Da caféen stadig havde spisende gæster blev generalforsamlingen lagt ud i foyeren.
Formand Jane Lykke bød alle velkommen og glædede sig over de mange fremmødte.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Fremlæggelse og beretning af bestyrelsens arbejdsplan for året og det kommende år
3. Fremlæggelse af Årsrapport
4. Evt. indkomne forslag
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper i lige år for 2 år
6. Fastsættelse af kontingent
7. På valg i lige år var:
Formand Jane Lykke som genopstillede
Sekretær Bente Elvert, som genopstillede
Bestyrelsesmedlem Laila Ferdin, som ikke ønskede at genopstille
Suppleant Lone Danielsen, som ønskede at indtræde som ordinært medlem
8. Evt.
1. Ole Skaarup blev valgt som dirigent og Frede Hansen, Jakob Sarp og Helle Skibshøj som
stemmetællere.
2. Årsberetning
Formand Jane Lykke indledte sin beretning med at nævne at det nu er 10 år siden, navnet blev
ændret til Kulturhuset Vig Bio, da vi også huser andre kulturelle aktiviteter foruden at vise film. Og
at vores dejlige biograf nu har været kørt i 33 år af entusiastiske frivillige mennesker. Kulturhuset
Vig Bio er i filmbranchen højt respekteret og anerkendt for sin ”frækhed og kæphøjhed” – og er et
af fyrtårnene i Odsherred Kommune.
Hovedpunkterne i formandens beretning kan nævnes her:
Vig Bio forsøger hele tiden at udvikle sig og står aldrig i stilstand! Det ses bl.a. af de store tiltag
og projekter, som løbende har været sat i gang. Og der er nu igen et nyt projekt som præsenteres detaljeret af næstformanden.
2017 var et år, hvor branchen bl.a. var præget af få store film og heraf nedgang i antal besøgende i forhold til 2016.
Vi har i 2017 vist 802 forestillinger og haft 26.649 gæster og en filmomsætning på 2.236.832 kr.
alene på visning af film. Herudover kommer de mange udlejninger, Senior Bio, Børnefilmsklubben, Med Skolen i Biografen, Livsnyderaften, operaer, mm. Og senest har vi kunnet byde velkommen til Filmlandet med Stian Sloth Nielsen i spidsen, som har fået til huse på 1. sal, hvor vi
har haft vores filmværksted. Her samarbejdes med Ung i Odsherred og her får unge med interesse for filmkunsten mulighed for at udleve deres drømme med at producere film.
Men 2017 var et smertens år for vores café som led en meget omtumlet tilværelse efter at det
tidligere forpagterpar pga sygdom måtte stoppe 1.2.17. Der blev ikke fundet en ny forpagter og
bestyrelsen tog derfor det store valg selv at drive caféen med skiftende kokke. Vi kunne ikke
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klare tanken om at have en mørk og lukket café i vores kulturhus. Men det var økonomisk en stor
byrde, hvorfor bestyrelsen i august besluttede at ophøre med dette forsøg og i stedet tage en ny
runde med at søge forpagtere. Heldigvis lykkedes det at finde Søren og Hanne, som viser stor
entusiasme og glæde over at være en del af Kulturhuset.
Jane afsluttede sin beretning med at takke alle de loyale og engagerede frivillige, som er medvirkende til Kulturhuset Vig Bios succes.
Beretningen blev applauderet og dirigenten kunne herefter konstatere, at beretningen var godkendt af forsamlingen.
Jane Lykkes detaljerede beretning kan læses på hjemmesiden.
Herefter fik næstformand Hans Fjeldsø ordet for at fremlægge bestyrelsens visioner for en sal 2.
Hans præsenterede Kulturhusets Strategiske Univers og viste på lærred en 1. idéskitse udarbejdet af Arkitektfirmaet Lone Backs i Holbæk. Skitsen viser en sal 2 langs med den nuværende sal,
hvilket bl.a. vil kræve et stykke af kommunens grund til parkeringspladser. Det blev oplyst, at dette krav var indlagt i kommunens lokalplan. Herudover er der et forslag om en lille art cinema og 2
E-sport rum, klatrevæg, mini parcourbane, open air forestillinger, gårdhave, sti til Verners Bakke
med udsigt til Solvognen. Samtidigt med dette byggeri ønskes en grøn profil med solceller o.lign.
Dette vil betyde, at Vig Bio får bedre muligheder for at vise flere premierefilm og stå sig bedre i
konkurrencen. Vi ønsker også at tiltrække de unge, så de ikke drager til andre biografer.
Der blev lagt op til diskussion mellem medlemmerne og bestyrelsens ønske om at få en tilkendegivelse på at fortsætte og få udarbejdet et budget og en præsentation med det formål at søge
fonde om bidrag til byggeriet, idet dette er forbundet med en udgift på ca. 100.000 kr.
Der kom en del spørgsmål om bl.a. en større kiosk og lager, udbygning af køkkenet og egen indgang til caféen. Og på spørgsmålet, om der var grundlag for en sådan udbygning, kunne Jane
nævne, at vi må følge med udviklingen og at man i hele Danmark konstant bygger om! Vi må
satse!
Der var stor opbakning til det Strategiske Univers og også ros til bestyrelsen for deres visionære
indstilling. Der vil derfor blive udarbejdet et detaljeret projekt, som kan præsenteres for fondene.
Hertil har vi bl.a. fået løfte om professionel assistance fra Anne-Marie Donslund, der har stor erfaring på dette område, og som er ansat i Odsherred kommune.
3.

Fremlæggelse af Årsrapport for 2017

Vig Bios bogholder Helle Skibshøj omdelte forkortet udgave af Årsrapport for 2017 for Foreningen Kulturhuset Vig Bio revideret af Revisorgården Holbæk.
Årets resultat udgør et underskud på kr. 249.538 hvilket skyldes driften af caféen – men vi har
heldigvis råd til dette tab i 2017 og når man ser bort fra cafédriften, har Vig Bio klaret sig bedre
end mange af vore kolleger i branchen.
Kulturhuset Vig Bio har pr. 31/12-2017 en egenkapital på 1.513.499 mio kroner i forhold til året
før på kr. 1.763.037. Afskrivninger på inventar, indretning og driftsmidler er 150.766 kr. hvilket er
ca. 205.000 mindre end i 2016 da ingen udgifter på indretning af lejede lokaler.
Efter gennemgangen af enkelte konti og forklaring på nogle poster, tilbød Helle at maile den detaljerede Årsrapport til evt. interesserede.
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Årsrapport for 2017 blev godkendt og er lagt på nettet.
4. Indkomne forslag
Passergruppen havde sendt forslag om oprettelse af ny Mediegruppe pga stor arbejdsbyrde for
én person. Selvom dette kan besluttes af bestyrelsen, blev det også godkendt af de fremmødte.
Valg til gruppen under pkt. 5.
5. Nedsættelse arbejdsgrupper i lige år for en 2-årig periode :
Filmgruppen
Der var flere kandidater til Filmgruppen, hvorfor der blev uddelt stemmesedler, hvor de fremmødte kunne notere max. 5 personer på sedlen. Disse blev indsamlet og optalt af stemmetællerne,
hvorefter den nye Filmgruppe ser således ud:
Mie Rasmussen (booker), Jane Lykke, Bente Elvert, Kathrine Keldebæk og Oskar Toftemark
Alarmgruppen
Hans Fjeldsø og Jakob Sarp
Driftsgruppen
Ole Skaarup, Frede Hansen og Bjørn Ole Blikdal.
Medlems- og passergruppen
Mie Rasmussen, Lone Danielsen, Laila Ferdin og Annette Fischer
IT gruppen (tidl. EDB gruppen)
Jakob Sarp og Niels Westphael
Filmtekniker gruppen
Jakob Sarp og Niels Westphael, Hans Fjeldsø, Erik Rasmussen og Poul Erik Pedersen.
Skifteholdet
Hans Fjeldsø og Finn Schunck
Kioskgruppen
Berit Jørgensen, Rikke Toftedal og Bjørn Ole Blikdal
Børnefilmklubben – ansvar for sliksalg
(fra sept.-marts normalt lør/søn)
Jane Lykke, Mie Rasmussen , Michael Sølling, Lars Sulsbrück og Sara Rasmussen
Seniorbio
Hans Fjeldsø og Poul Erik Pedersen plus ad hoc hjælpende hænder
Mediegruppen
Pga stigende brug af både hjemmesiden og de sociale medier er arbejdsbyrden for stor for én
person, hvorfor Mediegruppen blev oprettet og følgende valgt ind i to områder:
Mie Rasmussen for hjemmesiden med assistance af Kathrine Keldebæk, Sara Rasmussen og
Oskar Toftemark.
Charlotte Poulsen for Facebook med assistance af Linea Lauritzen.
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6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog årskontingent uændret kr. 150 pr. person hvilket blev godkendt.
7. Valg
Bestyrelsen foreslog Lone Danielsen som nyt bestyrelsesmedlem og Charlotte Poulsen som
suppleant. Da der var andre kandidater, blev der omdelt valgsedler. Efter optælling ser den nye
bestyrelse herefter ud som følger:
Jane Lykke, formand (genvalgt)
Hans Fjeldsø, næstformand
Bente Elvert, sekretær (genvalgt)
Bjørn Ole Blikdal, bestyrelsesmedlem
Lone Danielsen, bestyrelsesmedlem (nyvalgt)
Suppleant Jakob Sarp
Suppleant Charlotte Poulsen (nyvalgt)
9. Eventuelt
-Spørgsmål om optegning af parkeringsbåsene blev besvaret af Hans som forklarede at det blev
gjort af kommunen så snart gravearbejdet var tilendebragt.
-der var tak for dansk tekstning af flere film
-spørgsmål om hvorfor kun 5 klip til eftermiddagsholdene tages op i den nye bestyrelse.

Generalforsamligen sluttede først ved 22.30 tiden og Mie havde krydset alle af og kunne tælle 61
deltagere inkl. bestyrelsen. Det var flere end rekorden i 2016.
23. marts 2018
Bente Elvert, sekretær
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