
Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 28. februar 2013

Der var 35 deltagere til generalforsamlingen mod 28/29 sidste år.

Formanden Kirsten Korsbæk bød velkommen, og vi startede med at synge ”Når vinteren rinder” En 
sang forfattet af Richart Lindstrøm til Fjerritslev Håndværker- og Borgerforenings jubilæumsfest 
1947. Kino er allerede nævnt i denne sang, og vi er her stadig :-)

1: Valg af dirigent: Frank Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtig.

2: Beretning om foreningens virksomhed: Formanden indledte med at bemærke, at hun i 2010 fik 
en Oscar, som hun valgte at betragte som en opmuntring, da vi havde haft travlt med ombygning, og 
vi skulle digitaliseres, men der kom ikke flere i Kino. Men heldigvis blev digitaliseringen 
redningen, i 2012 har vi solgt knap 10.000 billetter ca. 1.200 mere end sidste år. Med Skolen, rød 
stue, børen-og ungdomsfilm, seniorfilm og forskellige andre arrangementer, har der været ca. 
13.500 besøgende i 2012.
Det er godt for Kino, at vi er blevet digitaliseret, og derved kan få filmene, medens de er nye. Dette 
har dog medført, at det er blevet dyrere at leje de nye film.
Med det nye billetsystem, kan man både bestille og købe billetter via nettet og mobilen. Pga. disse 
ændringer, har vi valgt, at der kun er 12 billetsælgere, som er godt inde i det nye system.
Der har været 12 særarrangementer i 2012, hvoraf de 6 arrangementer var i perioden 3. marts til 24. 
april og noget lignende i oktober/november. 
Vi drømmer om en ombygning af foyeren. Slagterbutikken er til salg, men prisen er for høj for 
Kino. Vi ser derfor på en anden mulighed, vi kan måske købe lidt grund af Kommunen bag ved 
Kino, og vi ejer selv 5-6 m. lige bag Kino. Så der kan evt. bygges handicaptoilet og ny foyer, og så 
forlænge biografen, og derved få plads til kørestole foran, samt en sceneplads, som kan bruges ved 
forskellige arrangementer, da det pt. er svært at få plads til mad og andet, som arrangementerne 
byder på.
Der er stadig nye mål for fremtiden, og Kino bliver aldrig en trædemølle, der skal hele tiden skabes 
nye tiltag.
Formanden takkede alle, der trofast bakker op om Kino, både som publikum og frivillige, samt 
dejligt at personer, som var med tilbage fra 1989 stadig er med.   

Spr.: Slagtebutikken for dyr – hvor meget koster den?
Svar: Sammenlignet med salg af andre forretningslokaler i byen de sidste 5 år, er den forlangte pris 
ca. dobbelt så dyr.
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Lilli Torp fremlagde regnskabet.
Oversigtstal:
Indtægter: 797.156
-Udgifter: 322.040
-Omkostninger:          242.638
Renteindtægter:     5.365
- Afskrivning   15.263
Årets resultat: 222.580

Både billetsalg, kiosksalg og reklame indtægter er steget i forhold til 2011. Der har været en del 
omkostninger, idet Kino bl.a. har fået fliseomlægning i smøgen, nyt billetsystem, varmestyring samt 
LED lamper og pærer i foyer og salen.
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Spr.: Hvad betyder billetsalg 1 og 2?
Svar: Billetsalg 1 er de ordinære/almindelige forestillinger, billetsalg 2 er særforestillinger.
Sp.: Er der lavet budget for 2013?
Svar: Nej – det har vi aldrig lavet.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.

4: Orientering fra arbejdsgrupperne: 
Filmgruppen: Medlemmer – Jette Kreiner (formand) Lasse Jørgensen, Flemming Troelsen, Lise 
Rosschou, Kent Siig og Line Rasmussen. Holder møde ca. hver 2. måned, hvor de udvælger film. 2 
gange årligt deltager 1 person fra gruppen, sammen med 1 person fra idégruppen til Filmtræf.

Idé-gruppen:  Medlemmer – Anna-Grethe Dalum (formand), Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte 
Frederiksen, Annelise Pedersbæk, Bente Jensen, Kirsten Sundstrup og Kirsten Korsbæk.
I Galleriet har der været 7 udstillinger med malerier, akvareller, kollager, fotografier og ler.
Af arrangementer i 2012 kan nævnes følgende:

• Marts: Filmklip om Ove Sprogøe med foredrag v/ Jacob Wendt Jensen
• Marts: Filmen ”Hvidsten Gruppen” med foredrag af lokale folk
• Oktober: ”Lyserød Lørdag” i forbindelse med ”Støt Brysterne”, hvor Kino viste ”Den 

Skaldede Frisør” og serverede lyserød kage og kaffe.
• Oktober: Filmen ”Kufferten” manuskript og instruktion af 22-årige Charlotte Madsen. 

Instruktør og 3 skuespillere fortalte om filmen.
• November: Kirsten Klein, fotograf fra Mors. Kirsten kom med oplæg i sin og Hans Edvard 

Nørregård-Nielsens 2-binds værk ”Limfjorden – stemmer og steder”. Samtidig åbnede 
Kirsten Klein sin udstilling i Galleriet.

• November: Filmen ”Monsieur Lazhaar” med foredrag af familieterapeut Lis Nielsen
• November: ”Filmbingo” i samarbejde med Biblioteket. En film-quiz med kaffe, kage og 

filmen ”Sover Dolly på ryggen”
Lørdag den 2. marts har Folkeuniversitetet et arrangement i forbindelse med Kirkegaards 200 års 
fødsel, med filmen ”Antichrist” af Lars von Trier og foredrag ved ph.d. studerende Anne Louise 
Nielsen.
Idé-gruppen har stået for mad, kaffe, kage m.m. ved alle arrangementerne.
Som noget nyt deltager én fra idé-gruppen sammen med én fra filmgruppen i Filmtræf. Der laves 
referat fra de forskellige film, hvorfra der kan vælges hvilke film Kino skal vise – er der film til 
bestemte målgrupper, som skal kontaktes før filmene vises – eller skal der laves et arrangement i 
forbindelse med filmen.
Anna-Grethe takkede alle i idé-gruppen for et arbejdsomt og spændende år, samt tak for at alle vil 
fortsætte i gruppen.

Driftgruppen: Medlemmer – Eva Søjberg (formand), Ulla Schønberg, Charlotte Andersen, Lone 
Andersen og Flemming Troelsen.  De sørger bl.a. for der bliver gjort rent, købt slik, popcorn og 
sodavand og laver passerplan. I passerbogen i foyeren, kan man skrive, hvis man mangler noget, 
eller sende en SMS til Eva.

PR-gruppen: Medlemmer – Marc-Hendrik Bremer, Kurt Brandi, Trine Svestad, Lasse Jørgensen og 
Thomas Besand. (Formand på skift). Arbejdsopgaver er bl.a. at få kunder til at købe reklamer, som 
vises i Kino, opdatering af plakater i foyeren og udstillingsskabene, opsætte reklamer rundt 
omkring, filmannoncer i Fjerritslev Ugeavis og Hanbobladet, laver film anmeldelser til Avisen, 
laver Kinos Hjemmeside og Facebook og sender nyhedsbreve ud via mail.
Nye ideer til PR-gruppen efterlyses.
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Seniorgruppen: Medlemmer – Jens Christian Andreasen (formand), Kirsten Andreasen, Karen Leth, 
Trine Svestad og Kurt Brandi. Der vises 6 film i vinterhalvåret, den sidste film i denne sæson vises 
den 7. marts. Der har været så stor tilslutning at der er solgt 90 billetter.

Operatørgruppen: Der er ca. 30 operatører heraf 3 chefoperatører, som sætter filmene op og sørger 
for at det hele bare kører. 

Børne- og ungdomsfilmklubben:  Medlemmer – Jette Kreiner (formand), Ulla Konnerup, Pernille 
Bådsgaard og Ninette Mørkholm. Børnefilmgruppen har 182 medlemmer, ungdomsfilmgruppen har 
74 medlemmer. Der vises 6 film i hver gruppe. I sommer halvåret arbejdes der med at finde film, 
som vises i vinterhalvåret. Der er solgt meget slik og popcorn til forestillingerne.

5: Indkomne forslag: Ingen

6: Fastsættelse af kontingent: Uændret 175 kr. årligt, dog 100 kr. for studerende og pensionister.

7: Valg af forretningsudvalg på valg er: Kirsten Korsbæk og Sonja Breum. Begge genvalgt.
Valg af suppleanter til forretningsudvalget på valg er: Trine Svestad og Lone Thisted. Begge 
genvalgt.

8: Valg af revisor på valg er: Frank Nielsen – genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant på valg er: Claus Nielsen. 
Anders Henriksen blev foreslået og valgt.

9: Evt.: Ulla Tjell orienterede om og inviterede til Kulturmesse lørdag den 2. marts i Messecenter 
Nord, Pandrup.
Frank Nielsen sagde bl.a., at Kinos Venner kun kan bestå pga. det sammenhold, frivillighed og 
arrangement der er. Lidt galmandsværk og snusfornuft har også været tilstede ind imellem, og uden 
dette var resultater ikke blevet, hvad det er.
Herefter læste han digtet: 

”Noget om at gå sine egne veje” 

At ville gå på vand og luft
er galmandsværk og ufornuft,
sier folk som ikke tør det.
Men den som blæser på om man
kan gå på luft og vand, han kan
såfremt han bare gør det!

Jeg vandrer tit på Kattegat
og har da osse prøvet at
gå morgentur på luften.
Og hænder det jeg plumper i
så er det sgu da kun fordi
jeg mødet snusfornuften.

Kinoprisen går til Ulla Schønberg og Eva Søjberg.
Kirsten takkede dirigenten, samt alle Fjerritslev Kinos Venner. 3


