Referat fra ordinær generalforsamling i
Filmklubben Nord for Paradis
24. april 2017

Valg af dirigent:
Niels Studstrup blev valgt som dirigent. Han takkede for valget.

Valg af referent:
Annette Andsager blev valgt som referent. Hun takkede for valget.

Formandens beretning
Thomas Juul Pedersen, der er kasserer i filmklubben, stod for formandens beretning:
Som følge af Ulrik Pilemands udtrædelse af filmklubben pga. jobskifte og flytning til Sjælland, mangler
filmklubben en formand. Dette kommer vi tilbage til, når vi kommer til punktet ”indkomne forslag” på
dagsordenen.
Pga. filmklubbens manglende formand, vil jeg - som kasserer for filmklubben – stå for formandens
beretning.
Jeg synes, det har været en god sæson rent filmmæssigt. Vi har fået set nogle gode film af vidt forskellig
karakter og genre.
Vi startede sæsonen med den islandske film: ”Blandt mænd og får”, der handlede om brødrene Kiddi og
Gummi og deres fortrædeligheder. Det var en god start på sæsonen, synes jeg.
Efterfølgende har vi set flg. film:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Revenant
Under sandet
Sauls søn
En mand der hedder Ove
Lammet
The martian
Krigen
Månen over kirsebærtræerne
Den enfoldige morder

Jeg vil ikke gennemgå alle de viste film. Jeg vil blot konstatere, at vi har vist et bredt udvalg af film. Alt fra
den etiopiske film ”Lammet” til Hollywood-filmen ”The martian”. Begge film havde hver deres filmiske
værdier – om end de var vidt forskellige.
Den mest besøgte filmfremvisning var filmen ”En mand der hedder Ove”. Jeg tror, vi var omkring 30
personer til denne film. Jeg formoder, at det store fremmøde ikke kun skyldes filmen... Bestyrelsen havde
nemlig indbudt til julefrokost inden filmfremvisningen. Bestyrelsen havde sørget for. div. lækre
hjemmelavede retter med dertil hørende sild og ost mv. Det var et godt og velbesøgt arrangement.
Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning.
På medlemssiden kan jeg konstatere, at der var 32 medlemmer i den forgangne sæson. Dette er for lidt til
at kunne holde filmklubben kørende på sigt. Prisen på filmlicenser er steget fra knap 700kr til omkring
1.050 kr. i dag. Desuden var vi knap 50 medlemmer af filmklubben i starten, hvorefter der har været en lille
tilbagegang år efter år. Dette betyder, at filmklubben kører med underskud. Økonomisk giver dette ikke
problemer endnu, da vi har over 10.000kr stående på vores konto i banken. Dette forhold vender vi tilbage
til under punktet: ”Fremlæggelse af revideret regnskab.”
Når dette så er sagt, har bestyrelsen haft en krævende sæson, der bød på nogle uforudsete ”udfordringer”
pga. Ulriks fratrædelse som formand i efteråret. Heldigvis havde bestyrelsen fået planlagt hele filmsæsonen
og fået alle aftaler med filmlicenser mv. på plads, inden Ulrik fratrådte som formand.
Inden Ulriks fratrædelse, havde han nået at få færdiggjort det store planlægningsarbejde, der kræves, for at
kunne gennemføre filmsæsonen. Han havde fået alle filmaftaler på plads, og alle film var bestilt til de
enkelte fremvisninger mv. Alt Ulriks arbejde blev overleveret til bestyrelsen på en rigtig god og
gennemarbejdet måde, så bestyrelsen i fællesskab umiddelbart kunne varetage alle de opgaver, som
formandsposten indebærer. Dette var et rigtig stort arbejde.
Grundet disse forhold fik bestyrelsen ikke planlagt nogen foredragsholdere i forbindelse med
filmfremvisningerne. Bestyrelsen kunne derfor heller ikke ansøge om midler fra Kulturelt Samråd i Viborg
Kommune, da de udelukkende giver midler til arrangementer som foredrag mv. De giver ikke midler til
foreningens drift og til filmfremvisninger mv.
Bestyrelsen har på dette grundlag vurderet, at filmklubben har brug for en dygtig og engageret formand,
der kan varetage formandsposten med alt hvad dette indebærer. Dvs.
•
•
•
•
•
•

Kontakt til filmdistributionsselskaberne med licenser mv.
Bestilling, fremskaffelse og returnering af film
Planlægning af foredrag og booking af foredragsholdere mv.
Foreningens ansigt ud ad til mht. til pressekontakt, søgning af midler fra div. fonde og kommune
mv.
Forsøge at tiltrække flere medlemmer til filmklubben
At have overblik over foreningens økonomi i samarbejde med kassereren.

Formandsproblematikken vender vi tilbage til under punktet ”indkomne forslag.”

Til slut vil jeg sige et par få ord om filmklubben og dens historie. Filmklubben blev stiftet af Ulrik tilbage i
2007, og filmklubben har kørt i 10 sæsoner – med Ulrik som primus motor gennem alle årene. Ulriks vision
var at sammensætte en bestyrelse og en medlemsskare, der skulle komme fra forskellige byer i vores
lokalområde. Dvs. fra områderne omkring Ulbjerg, Sundstrup, Låstrup, Nr. Rind og Skals mv. På den måde
ville han sikre, at filmklubben henvendte sig til alle filminteresserede i et bredt område i og omkring
Ulbjerg. En rigtig god idé, synes jeg. Det lykkedes at få filmklubben oprettet, og både dengang som nu
kommer bestyrelsen og medlemmerne fra et stort opland i og omkring Ulbjerg. Så Ulriks visioner om en
filmklub i Ulbjerg lykkedes.
På bestyrelsens og hele filmklubbens vegne vil jeg gerne takke Ulrik for det store arbejde og engagement,
han har lagt i filmklubben. Vi ønsker Ulrik held og lykke i det Nordsjællandske!
Formandens beretning blev godkendt

Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Der er i år kørt med et kalkuleret mindre underskud som
dækkes af kassebeholdningen, som stadig er solid med en saldo på mere end 10.000,- kr.
Regnskabet blev godkendt

Forslag til budget
Kassereren fremlagde budget. Hvis der ikke kommer flere medlemmer i næste sæson, vil klubben, på trods
af mindre kontingentstigning, igen køre med underskud, som endnu et år vil kunne dækkes af
kassebeholdningen, hvilket findes acceptabelt. Desuden vil der sandsynligvis let kunne findes sponsorer til
at ret let at kunne undgå underskud.
Budgettet blev godkendt

Forslag til kontingent
Det blev vedtaget, at bestyrelsen afgør om kontingentet skal stige og til hvad i så fald (forslag på hhv. 250
og 300 kr.)

Valg til bestyrelsen
På valg var: Ane Kirstine Birk, Flemming Nielsen og Thomas Juul Pedersen, som alle modtager genvalg.
Leif Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen, da Ulrik Pilemands bestyrelsesplads skulle genbesættes.
Bestyrelsen består således af flg. personer:
•
•
•

Ane Kirstine Birk
Flemming Nielsen
Thomas Juul Pedersen

•
•
•

Erling Bech
Leif Nielsen
Annette Andsager

Alle takkede for valget.
Bestyrelsen vil efterfølgende forsøge at konstituere sig på et kommende bestyrelsesmøde.

Valg til suppleant
Lizzie Melbye Jespersen blev nyvalgt som suppleant. Hun takkede for valget.

Valg af revisor
Poul Henriksen blev genvalgt som revisor.

Indkomne forslag
Leif Nielsen fremlagde på bestyrelsens vegne sit punkt vedr. opløsning af filmklubben pga. Ulrik Pilemands
udtrædelse og efterfølgende manglende formand. Den tidligere bestyrelse delte formandsopgaverne
mellem sig, så filmklubben kunne afvikle den netop afsluttede sæson. Dette var muligt, da Ulrik Pilemand
inden sin udtrædelse, havde udført alt planlægningsarbejde og bestilling af film og licenser mv. Hvis
filmklubben ikke finder en formand på denne generalforsamling, vil bestyrelsen opløse filmklubben.
Det er et rigtig stort og tidskrævende arbejde, at skulle planlægge en ny sæson, jfr. formandens beretning.
Der var ingen i bestyrelsen, der har den nødvendige tid til at kunne varetage formandsposten. Endvidere
var der ingen af de fremmødte på generalforsamlingen, der ønskede formandsposten. Der var heller ingen
af de fremmødte, der havde nogen forslag til en person, der kunne varetage formandsposten.
Der var generelt stor ærgrelse ved tanken om, at foreningen evt. må nedlægges, da ingen ønsker
formandsposten med den arbejdsbyrde og tidsforbrug dette indebærer. Der var mange indlæg med
forskellige forslag til løsninger.
Der kom et forslag om, at bestyrelsen kunne dele formandsopgaverne mellem sig. Bestyrelsen afviste
forslaget, da bestyrelsen allerede havde gjort dette i den netop afsluttede sæson. Bestyrelsen ønsker ikke
at køre en sæson mere uden formand.
Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der kræves en formand, der varetager opgaver som (jfr. formandens
beretning):
•
•
•
•

Kontaktperson til filmselskaberne
Bestilling og returnering af film
Planlægning af foredrag og booking af foredragsholdere
Foreningens ansigt ud ad til mht. pressekontakt, søgning af midler fra fonde osv.

Disse arbejdsopgaver skal varetages af en formand.

Der kom et andet forslag om, at en kommende præst evt. kunne overtage formandsposten. Det blev
bemærket, at dette kræver, at en kommende præst er filminteresseret, og at denne er interesseret i
formandsposten.
Et tredje forslag var at nedlægge filmklubben, mens den stadig kører godt. Forslaget skal forstås på den
måde, at filmklubben gennem de sidste 10 år har kørt godt – det var alle fremmødte enige om. Men pt.
mangler filmklubben en formand, medlemsantallet falder år efter år, og der er underskud i regnskabet... Så
hvorfor ikke stoppe nu, mens alle vil huske filmklubben som en god og veldrevet forening?
Bestyrelsen tog alle forslagene til efterretning.
Det blev vedtaget, at bestyrelsen må tage den endelige afgørelse om foreningens fremtid på et kommende
bestyrelsesmøde.

Evt.
Der var ingen indlæg under evt.

