Referat
Generalforsamling 2017 – Tisvilde Bio’s venner, lørdag den
20. maj 2017
1. Valg af dirigent og referent.
Dennis Duelund blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet
Finn van Hauen blev valgt til referent
2. Bestyrelsens beretning
Formanden – Vibeke - fremlagde følgende beretning, der blev godkendt med
akklamation:

Året 2016 blev et helt exceptionelt år for Tisvilde Bio.
Vi havde det næststørste antal gæster , 16.192 personer og vi viste en række store
publikumssucceser som Flaskepost fra P, Den Danske Pige, Kollektivet, Fuglene over
Sundet, Klassefesten – Kung Fu Pang, Ice Age og Peter og Dragen.

Det var et dejligt år med mange store film, hvilket også udmøntede sig i det største
overskud nogen side i biografens historie kr. 390.000. et fantastisk resultat og herligt at vi
er godt konsolideret, når vi går i gang med et stort projekt om at få renoveret og udbedret
biografens tag.
16.000 gæster i 2016 er en fordobling i forhold til inden digitalisering, hvor biografen havde
ca. 8.000 gæster årligt. Ved digitalisering fik vi filmene hurtigt og antal gæster fordobledes.
Man tog ikke længere til København eller Hillerød for at se de nyeste film.
Nu har vi så fået biograf i Gilleleje og det har hidtil betydet en nedgang i antal gæster med
31 %. og det passer godt med den kendsgerning, at 25 % af vores gæster kommer fra
Græsted og Gilleleje og så er der alle dem midt imellem. Vi kommer nok til at ligge mellem
de 8.000 i gamle dage og de 16.000 gæster vi har haft i nyere tid. Men det kan vi også
klare. Når vi kunne drive biograf med kun 8.000 gæster, kan vi også godt klare det med
ca. 12.000 gæster, selv om omkostningsniveauet er blevet højere.
Operagruppen har haft 14 forevisninger med i alt 736 gæster. En blanding af live operaer
fra forskellige operahuse i Europa og båndede. Et gns på 52 gæster pr. forestilling.
Foyergruppen har haft 13 spændende foredrag inkl. et par dokumentarfilm i løbet af året.
Her har gns været 40 pr arrangement.
Filmklubben eksisterer nu på 9. år med udsolgte huse. Der har været 7 forestillinger og
sidste års tema var kvinder.
Biografen er også blevet brugt til andre arrangementer, til private filmforevisninger, til
Regnbuen – et projekt for multihandicappede unge – til blueskoncerter og til møder og
festligheder. Det er dejligt at se, at biografen bliver brugt i lokalsamfundet som et
mødested for forskellige aktiviteter.
Tisvilde Bio er en forening, der ejes af Tisvilde Bios Venner, hvor der i 2016 var 448
medlemmer. Uden kontingent fra disse medlemmer, ville biografens regnskab se helt
anderledes ud og vi ville i nogle år overhovedet ikke kunne generere et overskud. En stor
tak til medlemmerne, som jeg håber fortsætter i flere år endnu. Til næste år ser økonomien
slet ikke så munter ud, så det er vigtigt med støtte ud over det, som billetindtægterne står
for .
Om lidt skal vi vælge ny bestyrelse men inden vil jeg lige fortælle, at jeg selv forlader
bestyrelsen, idet jeg om 2 uger flytter til Gentofte og derfor ikke kan se det foreneligt med
arbejdet i biografen.
Jeg har haft et utrolig spændende arbejde i biografen i samarbejde med interessante
mennesker og med utrolig forskellige opgaver. Lige fra krise management til brygning af
kaffe og følelsesmæssige debatter, når nye ting skulle indføres. De øvrige medspillere
omkring biografen har ofte været præget af ildsjæle med kreative og følsesmæssige
indgangsvinkler til opgaverne. Nej, kedeligt har det aldrig været.

Og det bringer mig til at slutte af med at sige tak til Anders, som forlader bestyrelsen efter
7 år på posten som kasserer. Anders kom ind i en forening, der var drevet af ildsjæle og
initiativrige, kreative og arbejdsomme personer. Det kan godt være en hård udfordring for
en regnskabsmand, som helst vil anbringe alting i bokse og kasser, men han kastede sig
ufortrødent ud i udfordringen og fik sat skik og orden på struktur og administrative
funktioner i biografen. Det gik ikke altid stille for sig, for det er ikke nemt at indføre
ændringer her i biografen. Men Anders er viljefast og han hold fast.
En stor tak til Anders fordi du professionaliserede os, så vi nu har et godt administrativt
fundament, vi kan arbejde videre ud fra og de anarkistiske kreative sjæle har nogle kasser
de kan arbejde i.
Anders flytter også fra Tisvilde og fra biografen. Og jeg ønsker dig alt godt i dit nye liv.
For at du ikke helt skal miste kontakten med os vil jeg som tak for din store indsats
overrække dig et gavekort til Tisvilde Bio, så du bliver nødt til at komme herop en gang
imellem.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Kasseren – Anders – fremlagde regnskab for Tisvilde Bio’s venner for kalenderåret 2016
Det fulde regnskab til godkendelse er udsendt som ifm. indkaldelsen til
generalforsamlingen. Neden for følger de supplerende bemærkninger til regnskabet
Hovedtallene er

Det ses på diagrammet at de 5 år siden digitaliseringen har løftet billetsalget.
Yderligere årsag til de gode resultater er, at vi selv har stået for sommerbio.

Bestyrelsen venter et fald i antallet af gæster fremadrettet pga. den skærpede
konkurrence fra Gilleje.

Der er mange forskellige aktiviteter i huset ud over aftenfilm.

Antallet af venner har været højt – specielt fik biografen 140 mere under en
kampagne i 2015

Langsigte økonomi
Afskrivningerne ifm. digitalisering er i 2016 udgiftsført fuldt ud og den likvide
beholdning er meget tilfredsstillende.
Diagrammet viser ,at der på den lange bane er brug for et overskud på ca. 130.000
kr. pr. år.

Årets resultat overstiger derfor bestyrelsens målsætning for minimums indtjening for
det, der skal tjenes for at sikre biografen på langt sigt.
Anders pegede også på, at støttebidrag fra medlemmer af Tisvilde Bio’s Venner var en
betingelse for langsigtet overlevelse. Kun i 2012 og 2013 tjente vi så meget, at vi ikke
behøvede det betydelige økonomiske bidrag fra Tisvilde Bio’s Venner.
Den blå kurve nedenfor viser resultatet uden støttemedlemmer – kun i 2012 og 2016
kunne biografen nå målsætningen til et årsregnskab på 130 t.kr. årligt uden
støttemedlemmers økonomiske bidrag.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Kontingentfastsættelse.
Bestyrelsens stillede forslag om at fastholde kontingentet på 250 kr. i 2017
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.
Følgende blev valgt
•
•
•
•
•

Finn van Hauen (genvalg)
Court Christoffersen (nyvalg)
Peter (nyvalg og kasserer siden primo januar 2017)
Jacob Trock (nyvalg)
Pernille Munck Skydsgaard (nyvalg)

Følgende var ikke på valg og fortsætter derfor i bestyrelsen

•
•

Leif Tuxen.
Mads Egmont

•
•

Anne Nyholm
Lars Hermann

Og som suppleanter blev valgt:
•
•

Anders Gerner Frost
Tine Miehe-Renard

Ud af bestyrelsen trådte
Vibeke Skat-Rørdam, Anders Rosentoft og Tine Miehe-Renard
Bestyrelsen takker for og værdsætter deres indsats

Som revisorer blev valgt:
Birgit Krøyer og Hanne Andreasen (nyvalg) blev valgt som revisorer.
7. Eventuelt.
På forespørgsel blev det oplyst at stol type 3 blev valgt. Tagreparation vil formentlig
blive gennemført i efteråret og stolene vil blive fornyet til næste forår.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden
Bestyrelsen for Tisvilde Bio’s Venner konstituerer sig på følgende bestyrelsesmøde den
24.maj 2017 kl. 17.30
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Tisvildeleje, den
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Godkendt af dirigenten: Dennis Duelund _____________________________

