Referat: Generalforsamling i Tisvilde Bio´s Venner
Lørdag 19. maj 2018
1. Valg af dirigent og referent
Anders Rosentoft blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
Jacob Trock blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Anne Nyholm fremlagde følgende beretning som blev godkendt af
de tilstedeværende.
2017 har været et travlt år med flere store begivenheder. Det har været et godt år for
biografen, hvilket kassereren senere vil redegøre for.
Gilleleje Bio åbnede december 2016, og derfor var vi meget spændte og årvågne for, hvilken
betydning dette ville få for besøgstallet i Tisvilde Bio. Der blev budgetteret med
besøgsnedgang på 25%, hvilket viser sig også holdt stik. Denne nedgang var baseret på en
kundeundersøgelse i 2015, hvor det fremgik, at 25% af vores gæster dengang kom fra
Græsted/Gilleleje området. Danske Biografer, som er en interesseorganisation, har samtidig
offentliggjort en opgørelse for hele landet for 2017, som viser, at der var en nedgang på godt
7%. Således må vi konkludere, at det er et flot resultat, at vi kun har reduceret vores besøgstal
med 25%.
2017 var også året, hvor vi kunne fejre biografens 25-års jubilæum. Det blev fejret i uge 26
med mange forskellige events. Det blev en hyggelig og vellykket uge, hvor mange glade
mennesker mødte op og var med til at fejre jubilæet.
Fra 1. januar 2017 indgik onsdag med fast forestilling. Vi fastlagde også at vise
eftermiddagsfilm to gange om ugen – nemlig hver fredag og så enten lørdag eller søndag,
således at vi har syv forestillinger hver uge uden for ferierne
Der er etableret et samarbejde med Gilleleje Bios operagruppe, da vi hurtigt opdagede, at
Gilleleje Bio viste de samme operaer som Tisvilde Bio. Hensigten med samarbejdet er
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naturligvis at der bliver plads til, at begge biografer kan vise opera – både live og optagede
operaer
12.215 besøgte biografen i 2017.
Dejligt at vi kan vise film, der trækker mange gæster. Det er godt for økonomien, men det er
også godt for arbejdsglæden hos de frivillige, der trækker et kæmpelæs med at drive
biografen.
Operagruppen havde i 2017 12 forestillinger med i alt 507 gæster. En forestilling måtte vi
aflyse, da den var sendt for sent fra udbyderen. Til de 11 forestillinger giver det så et
gennemsnit på 46 gæster pr. forestilling, hvilket er pænt, når man husker, at Gilleleje viser de
samme operaer.
Kulturfoyeren stod lidt i stampe i 2017 pga af skift i gruppen. Der var fire foredrag med 132
gæster – 33 gæster i gennemsnit. Jeg kan oplyse, at Kulturfoyeren atter er oppe på fuld fart, da
der allerede har allerede været fem foredrag mm i 2018 – og mange flere er i vente.
Filmklubben fejrede i år 10-års jubilæum. Ved hver af de syv forestillinger vistes en film med
udgangspunkt i et af de foregående 10 års temaer. Der var så godt som fulde huse. Dejligt at vi
har en fast skare af interesserede.
Biografen bliver også brugt til mange andre arrangementer og private filmvisninger. Vi har en
fast aftale med Regnbuen, der er en institution for multihandicappede unge, som kommer ca.
6 gange om året og ser film her. Der bliver afholdt blueskoncerter og børnefødselsdage.
Foreninger afholder generalforsamlinger i foyeren mm – dejligt at opleve, at biografen og
foyeren bruges til så mange forskelligartede begivenheder.
Tisvilde Bio´s Venner ejer Tisvilde Bio, og uden alle medlemmernes støtte via kontingentet ville
biografens regnskab se helt anderledes ud. Derfor er vi blevet lidt mere proaktive for at få flere
venner ind i foreningen. I skal alle have en meget stor tak for jeres bidrag.
Om lidt skal I vælge nye medlemmer til bestyrelsen. Der er fire der stopper ved denne
generalforsamling, og dem vil jeg gerne sige en stor, stor tak for deres arbejde i bestyrelsen.
Derfor tak til Finn van Hauen, Lars Herman og Mads Egmont. Jeg stopper også selv. Det har
været et år med meget arbejde bla. iværksættelsen af hele renoveringen, som jeg ikke har
brugt mange ord på, da den jo først rigtig er gået i gang i 2018. Jeg fortsætter i biografen bla
som filmbooker, men træder altså ud af bestyrelsen. Jeg vil derfor gerne sige den afgående
bestyrelsen stor tak for et godt og givtigt samarbejde, som jeg har sat meget pris på. Samtidig
vil jeg også sige stor tak til alle frivillige – ikke blot for jeres kæmpeindsats for at holde
biografen kørende som et godt og rart sted, men også for det samarbejde jeg som formand fik
med rigtig mange af jer. Det var uvurderligt.

Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Foreningens kasserer Peter Petersen fremlagde årets regnskab, der fremviser et
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resultat på 266.023 kr. mod 389.755 kr. i 2016. Egenkapitalen var ved årets
udgang på ca 2,4 mio kr. Tisvilde Bio's Venner har en god likviditet. En del af
kassebeholdningen anvendes i 2018 til renovering af biografen. Der var ingen
afskrivninger i 2017, men fra 2018 vil der igen være afskrivninger som følge af
renoveringen.
Kassereren noterede, at hvis Tisvilde Bio ikke havde frivillige, ville biografen ikke
kunne drives. I 2017 var der en forventet nedgang i besøgende og heraf
reduceret café salg. Til gengæld er reklamesalg steget en smule. År 2016 var all
time high - så 2017 gav et tilfredsstillende resultat der svarede til budget.
Siden den aktive hvervekampagne efter medlemmer i 2015, er medlemstallet
faldet svagt i den mellemværende periode. Der vil i 2018 blive satset på at skaffe
flere medlemmer.
Vedrørende 2018: De planlagte investeringer i biografen er budgetteret til 1.4
mio. excl. moms. Selve taget er færdigt og der mangler kun rettelser af nogle få
fejl og mangler. De 2 stræbepiller langs ydermuren opsættes meget snart. På den
baggrund kan det konkluderes, at tagbudgettet forventes at holde.
Bygningen og dermed taget ejes af Tyrs Væld Aps, der igen ejes af Tisvilde Bio’s
Venner. Tyrs Væld har en begrænset likviditet, og finansieringen af
taginvesteringen sker derfor via udlån fra Tisvilde Bio's Venner.
Tyrs Væld Aps: gav i 2017 et resultat på 54 tkr. Indtægterne kommer fra husleje
af bistro, bio, lejlighed og antennemast.
Investeringerne i stole og lyd er ved at blive planlagt og forventes gennemført
inden udgangen af 2018. Sponsorer har pt. givet 264 tkr. til investeringerne. Vi
håber fortsat at få yderligere støtte fra sponsorer, herunder kommunen.
Spørgsmål fra salen: Hvorfor har vi et datterselskab (Tyrs Væld)?
Svar: Der er historiske grunde herfor. Tyrs Væld kom først - og siden Tisvilde Bio’s
Venner. Tyrs Væld lejer lokaler ud og er derfor indkomstskattepligtig. Tisvilde
Bio's Venner er til gengæld skattefri - idet foreningen alene virker for
almennyttige formål. Tisvilde Bio’s Venner ejer 100% Tyrs Væld. Bestyrelsen i
Tyrs Væld vælges af bestyrelsen i Tisvilde Bio's Venner.
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Kassereren oplyste til sidst, at de ny stole kan sponsoreres for 10 tkr for en hel
række (kun et par enkelte rækker skulle være tilbage).
Den fulde årsrapport vil kunne læses fra foreningens hjemmeside:
http://Tisvildebio.info
4. Kontingentfastsættelse
Kontingentet for Tisvilde Bio’s venner har i mange år været det samme.
Bestyrelsen foreslog derfor kontingentet hævet til kr. 300,- fra og med 2019.
Forslag blev vedtaget enstemmigt.
Under dette punkt fremkom en diskussion omkring hvem i en husstand et
medlemskab dækker, og hvilken stemmeret et medlemskab giver. Den ny
bestyrelse lovede at komme med klare og enkle retningslinjer herom i nær
fremtid.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Fra salen blev der givet opfordring til at iværksætte mere marketing omkring
biografen for at trække flere medlemmer til. (Morten).
6. Valg af bestyrelsen, revisorer samt suppleanter
Følgende medlemmer blev indvalgt i bestyrelsen:
 Tine Miehe Renard (fhv suppleant)
 Rikke Hagen
 Leif Tuxen (genvalg)
Følgende Bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg:





Jacob Trock
Peter Petersen
Court Christoffersen
Pernille Munk Skydsgaard
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Følgende medlemmer af bestyrelsen trådte tilbage:





Anne Nyholm (formand)
Mads Egmont Christensen
Finn van Hauen
Lars Hermann

Som revisor blev valgt:
 Hanne Andreasen
 Arne Nellebjerg Rasmussen (revisorsuppleant)
Under punktet var der en diskussion omkring Filmklubben der nu har eksisteret i
godt 10 år. Der søges nye medlemmer til organisationskomiteen, som vil være
med til at fylde biografen med gode filmoplevelser. Hvis interesseret, så tag fat i
Sven Wichmann der kan kontaktes på e-mail: swpd28@gmail.com
7. Evt:
Bestyrelsen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst
formanden, der har gjort et stort arbejde for Tisvilde Bio.
Fra salen: En stor tak til alle de frivillige som er søde og rare - og tak for deres
gode indsats!

Tisvildeleje den

/

2018

Godkendt af dirigenten: Anders Rosentoft _____________________________
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