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Referat fra generalforsarnlingen d. 13, mart§ ZAZZ.

1. Valg af dirigent.

Mads Sornrrrerlund valgt. Hanne Holm er referent.

2. Bestyrelsens beretning v. Lars Kensmark.

Lars kom ind på flg. temaer:

Helios er- et stærkt oB so{idt kulturelt f;enomen og ikke bare en bygning.

Takker for opbakningen og tilliden til formand og tåk til alle de tandhiul, (de friviltige) som gør det
muligti Desuden vores medlemmer, kommunen, Nathan for at der altid er liv og varme i huset og
musikforeningen som fast arrangør I huset,

Tak til kommunen og de fonde som har støttet os, så det er muligt at købe ny laserprojektor og
Atmos lyd til sommer.

Fremlagde en tidslinje med de arrangementer vi har haft siden sidste generalforsamling.

Nævnte projekter vi har gang i: Ny projektor og lyd, en anirnation over Helios' logo til lærredet.

Visioner: Børnefødselsdage iHelios. Samarbejde rnedflere ibyen, videreudvikle de styrkepositioner
der er isamarbejdet mellem Soze og biografen. At tænke itilbagevendende arrangementer,

Lars sluttede med en analyse af Helios sorn man ofte bruger på virksomheder, styrker, svagheder

Beretningen taget til efterretn ing.

3. Forelaeggelse af årsregnskab v. Helle Lieutenant.

Regnskabet godkendt

4. Forelæggelse af budget v. Helle Li€utenant.

Tåget til efterretning

5 Forslag til kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet bibeholdes på de 100 kr. for alle også dem under !.8 år. 5om en
forenkling og fordi vi ikke har medlemmer under 18

Vedtaget.

Debat omkring kontingentstørrelsen, hvad er et medlemskab - en støtte til at denne forening er i

vores by.

Bestyrelsen forpligter sig til en debat om: Hvad vil vi rned medlemskab? Hvad vil vi med unge i

biografen? I den kommende periode.

6. Medlemsfordele.

Der indstilles at vi bibeholder de fordele der er nu.

1. lndkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelsen:

Lars kensmark, Jakob Holm, Hanne Holm og Johnny Elkjaer er på valg,

Alle undtagen Jakob Holm genopstiller Mette Marie Bjerregaard opstiller

De opstillede blev valgt.

1

gAt{€§Å§§5FtAD§rN 7 fÅ{80åc wrrrw h€tro§&ro ox



Li'.""".
BIOGRAF ' KULTURHUS

I Valg af strppleanterne.

Peter Eduard og Oliver Streich genopstiller og blev genvalgt.

10. Valg af revisorer,

Vibeke Holm oB Claus Eskildsen genopstilier og blev genvalgt.

11, Valg af revisorsuppleant.

lvan Aaskov genopstiller og blev genvalgt

12. Eventuelt.

Debat orn vi skal boykotte russiske kunstnere? Denne debat må tages i bestyrelsen. Hvad gØr de

andre? Måske mindre poiitisk aktive omkring derte? Huske vi er en kulturinstitution.

Opfordring ti! at vi sætter vores film ind unden "Det sker" i Fynske medier, f.eks. står Ringe Bio med

film hver dag, det kan vi også.

Debat orn hvordan vi kan reklamere for musikforeningens arrangementer.

Lars Kensmark afslultede generalforsamlingen.

Som referent:

,;: r
D.u"/ j 2022
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Hanne Holm

Som dirigent:

D. 7022

Mads
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