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Referat fra generalforsamlingen d. 15. august 2021 kl. 12.00

l. Valg af dirigent
MadsSommerlund.
Referent: Hanne Holm

Stemmetællere: Mette og Ronny

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Lars Kensmark afgav en fyldig beretning ved generalforsamlingen for foreningen Helios
Teatrets Biograf, som kan læses i sin helhed i linket (Formandens beretning
generalforsamlingen 2021), men i stikord fortalte han:
Hvad der er gjort under Corona, - at Helios har vist sig at fungere både i medgang og i modgang!
Økonomisk har det kostet at være lukket i 2 perioder, men på grund af opbygningen af en solid
økonomi og Corona støtte er vi kommet ud af regnskabet 2020 med et overskud . Se note nederst.
Det blev påpeget at alle er vigtige tandhjul i Helios, at alle tandhjul griber ind i hinanden og dermed
en tak til alle, der gør det muligt at projektet Helios fungerer! Alle blev nævnt både de interne
kræfter og dem, der støtter os på andre måder. Her blev Nathan, cafe Soze også nævnt, da de hver
eneste dag sørger for at huset er lyst, varmt og levende.
Der arbejdes på at få en ny laserprojektorog lydanlægtil den store sal, her har Faaborg-Midtfyn
kommune bidraget med 250.000 kr. og foreløbig har vi fået 100.000 fra A P Møller fonden.
Der er blevet ordnet mange praktiske ting under nedlukningen, bl.a. ny scene trappe, et skab til
teknikken i store sal og en ny kiosk- billetsalg!
På den filmiske side er vi på vores højeste nogensinde og vi er også langsomt ved at udvikle
kulturdelen, hvor der er afprøvet nye tiltag med succes, bl.a. "Open Air" og "Terrasse Film".
Flemming Helsted fremlagde vores tiltag inden for nyt navn til huset og nyt visuelt design, som skal
gøre os mere synlige i bybilledet - foreløbig v. ophængning af bannere med 2 mdr.'s program.
Navnet skal afspejle at vi er en biograf og kulturhus og der arbejdes på at samle alt i en
hjemmeside. De store vistoner med skiltning og rød løber i keramiksten arbejdes der videre med.
Hans Henrik Hedemann fremlagde vores planer om ny teknologi inden for billed og lyd, hvilket
anlæg vi har valgt og hvordan det kan integreres i aestetikken i salen.
Jakob Holm fremlagde vores vigtige samarbejde med Cafe Soze. Han fremhævede forskellen på en
kommerciel forretning og en frivillig organisation og det er her vi vil gøre en indsats for at få det
bedste ud af det for begge parter, bl.a. ved at Nathan fremadrettet får adgang til en del af
bestyrelsens møder.

Lars Kensmark fortsætter: Vores eventgruppe har udviklet sig betydeligt det sidste år og listede op
hvilke events der har været og er på vej, nogen står vi selv for og andre i samarbejde med andre
foreninger og kulturinstitutioner i byen.
Lars kom ind omkring hvad vi skal blive bedre til, her blev bl.a. nævnt kommunikationen ud til hele
organisationen.

Lars nævner også ting vi ikke er kommet i mål med men som kan bringes til live igen, bl.a.
sponsorkontrakter og at knytte stærkere bånd til andre kulturinstitutioner, foreninger og
forretninger i området.
SPØRGSMÅL OG SVAR OM BERETNINGEN
Mads Sommerlund styrede derefter debatten og sikrede, at alle fik taletid og svar.

Lars Thorup gav ros for at der nu laves noget for de frivillige og stiller spørgsmålet om vi skal have
noget specielt for børn og unge, her tænkes bl.a. på billetpriserne.
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Svar: Bestyrelsen har besluttet, at der skal være en speciel ungdomspris for alle under 18 år.
Ole Rasmussen kom med en ide ide om en speciel bio for pensionister, måske Morten Kock

film?
Svar: God ide, men vi prøver hele tiden at finde balancen ml. nye tiltag og de ressourcer vi har.
Alon Raw'v stiller spørgsmål til skiltning på facaden og kommer med en ide til fast skiltning
sammen med banneret.

Svar: Vi må intet sætte op på facaden p.gr.a. lys kunsten, men ellers arbejder vi med alle muligheder
og ideer.
Kirsten Styrbæk fra Musikforeningen spurgte om det nye logo skal bruges fra nu?
Svar: Ja, men det er ok at indførelsen tager et stykke tid.
Ole Mikkelsen kom med ideen om skiltning ovenpå taget.
Svar: Det er med i overvejelserne.
Karen Mikkelsen foreslog at Helios kunne tjene penge ved at være praktiske til f.eks. arrangementet
pé Brahe Trolleborg, der får man 85 kr. i timen.
Svar: Det kan overvejes om vi kan gøre os mere synlig på forskellige måder.

Beretningerne blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Erik fremlagde regnskaberne for både 2019 og 2020.
Omsætningen for 2019 var: 1.175.746 kr. og egenkapitalen var: 588.860 kr.
Omsætningen for 2020 (hvor vi har været nedlukket en periode) var: 772.118 kr. og vores
egenkapital er: 633.385 kr. På trods af nedlukningen kom vi faktisk ud med et lille overskud på
22.745 kr.
Se det samlede regnskab på linket: Se regnskab 2020
Der var ingen spørgsmål og regnskaberne blev godkendt

4. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår
Erik fremlagde budgettet.
Se budgettet pé linket: Se budget 2021
Budgettet blev taget til efterretning.

5. Forslag til kontingent til det kommende kalenderår til godkendelse
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat er 100, - kr. om året.
Dette blev vedtaget.

6. Medlemsfordele til godkendelse
De nuværende fordele fortsættes og bestyrelsen foreslår at de udvides med: Den dag man har en
vagt i Helios kan man gé ind og se en film gratis, men man skal betragte sig som værende "på
arbejde", bære sit navneskilt og træde til, hvis der er brug for det.
Dette blev vedtaget.

7. Indkomne forslag
Ingen forslag er stillet.

8. Valg af bestyrelse, valget skulle have fundet sted i marts 2020.
Følgende er på valg: Lars Kensmark, Hanne Holm, Jakob Holm, disse 3 genopstiller. Erik
Nørkjær genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Johnny Elkjær. Johnny blev valgt i stedet for Erik og
Lars, Jakob og Hanne blev genvalgt.
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Valg af bestyrelse, valget skulle have fundet sted i marts 2021

Følgende er på valg: Flemming Helsted, Jørn Caben, Hans Henrik Hedemann, disse 3 genopstiller.

Sofie Find og Per Tørslev genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Nils Thobo-Carlsen og Sofie Raviv.
Nils og Sofie R blev valgt i stedet for Sofie F og Per og Flemming, Jørn og Hans Henrik
blev genvalgt.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Oliver Streich genopstiller. Hanne Bernstein genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Peter Eduard.
Peter er valgt i stedet for Hanne og Oliver blev genvalgt..

10. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Eskildsen og i steder for Ulla Bull,som ikke ønsker genvalg,
foreslås Vibeke Holm.
Vibeke blev valgt i stedet for Ulla og Claus genvalgt.

11. Eventuelt valg af revisorsuppleant
IvanAaskovervalgt.

12. Eventuelt

Intet.

Lars afsluttede generalforsamlingen
Note: l beretningen blev ved en fejl nævnt at 2020 kom ud med et underskud. Det korrekte er at 2021
kommer ud med et lille underskud, i henhold til vores budget for 2021. 2020 kom ud med et overskid. Til
orientering. LK

Som referent:

D. 2021

Hanne Holm

Advokat Mads Sommerlund


