
Referat fra Generalforsamling i Langelands Biografforening tirsdag den 5. april 2022 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog journalist Lene Sarup som dirigent. 
Lene Sarup blev valgt som dirigent og takkede forsamlingen for valget. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt. 
 
2. Formandens beretning 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden Joan Madsen-Østerbye, der fremlagde formandens beretning 
2021. 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Årsregnskab 
Kasserer Else-Marie Madsen fremlagde årsregnskab 2021, og bemærker, at regnskabet ser rigtig fint ud, når 
man tager højde for nedlukning af biografen på grund af Corona-stuationen. 
Biografen har i 2021 modtaget ialt kr. 163.916 i "corona-tilskud". 
Biografen kommer ud af 2021 med et underskud på 34.346 kr. 
 
Fra salen kom der forslag om indkøb af vaskemaskine og tørretumbler til vask af klude og viskesstykker, i 
stedet for at benytte "Elis". 
Bestyrelsen orienterede om, at denne aftale også omfatter rengøring af biografens 2 måtter, der begge 
skiftes 1 gang ugentligt. 
Forslaget vil blive taget op på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Fra salen blev der spurgt ind til, hvorfor biografen benytter sig af 3 banker. 
Svaret er, at det hovedsaligt er et forsikringsspørgsmål i tilfælde af, at en bank går konkurs (tabel vil da 
være mindre). 
 
Der blev også spurgt til, om det kunne være en ide at investere i værdipapirer. 
Da biografen løbende skal opgradere teknisk udstyr og inventar, hvilket er meget dyrt, er det mest 
hensigtsmæssigt med likvid kapital. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr. årligt. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
På valg er: 
Signe Madsen (modtager genvalg) 
Lis Kristensen (modtager ikke genvalg) 
Else-Marie Madsen (modtager ikke genvalg) 
 
Bestyrelsen foreslår: 
Genvalg til Signe Madsen 
Marianne Storm 
Eva Lund Hansen 



 
Der var ingen yderligere forslag fra salen. 
 
Signe Madsen genvalgt 
Marianne Storm valgt 
Eva Lund Hansen valgt. 
 
Valg af suppleanter: 
Jørn Juul Steen valgt 
 
Forsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde og udpege en suppleant nr. 2. 
 
6. Forslag 
Der fremkom ingen forslag. 
 
7. Valg af revisor 
Hartvig & Aalund blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
Formanden takkede herefter 
Lis Kristensen for hendes arbejde som bestyrelsesmedlem siden 2011 og 
Else-Marie Madsen for arbejdet som kasserer de sidste 2 r. 
 
Formanden uddelte herefter 10 års nålen til Helle Schütt og takkede for den store indsats gennem årene. 
Lone Frandsen og Poul Nielsen, der ikke var til stede ved generalforsamlingen, vil også få 10-års nålen og 
stor tak ved først kommede lejlighed. 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 
 


