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Referat af RoskildeBio.nu’s generalforsamling d. 27. februar 2023 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Bo Niclasen blev valgt til dirigent. 

2. Beretning om foreningens virksomhed 

Formanden fremlagde beretning for året 2022. Desuden fortalte formanden om planer for 2023. 

Spørgsmål til formanden: 

Hvordan man henvender sig, hvis man gerne vil være frivillig?  

Formanden svarede, at foreningen vil melde ud, når den tager frivillige ind.  

Hvorfor har I valgt at vise film i Lo Specchio? 

Formanden svarede, at RoskildeBio har ledt med lys og lygte efter lokale i flere år. Lo Specchio er pt. den 

bedste mulighed økonomisk og fordi vi har mulighed for at have vores udstyr der permanent, men 

drømmen er jo, at vi bygger vores egen biograf og eventsal i Hal 7. 

Herefter blev formandens beretning vedtaget. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der herefter blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år 

Kassereren fremlagde budget for det kommende år. 

Forventet omsætning er pt. usikkert ift. udgifter til Open Air. Budget blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Det blev besluttet at fortsætte med et kontingent på 125 kr. På generalforsamlingen blev der efterspurgt 

en udmelding om, hvordan kontingentet dækker, hvis man melder sig ind i slutningen af året. Denne 

udmelding vil komme samtidig med opkrævning af kontingent for 2023. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen 

Carsten Fich og Jens Otto blev genvalgt til bestyrelsen. Bo Niclasen og Michael Røscher blev genvalgt som 

suppleanter. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
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Revisor Brian Dennis fortsætter i 2023. Revisorsuppleant skal vælges. Bestyrelsen fik mandat til at finde en 

revisorsuppleant.  

9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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