Referat af generalforsamling for foreningen RoskildeBio.nu
Mandag d. 24. august 2020 kl. 19:00 i lokalerne i Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36,
4000 Roskilde
Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter:
(vedtægter og referat fra generalforsamling findes på hjemmesiden www.roskildebio.nu )
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

Ad 1: Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte Karin Mejding som dirigent efter forslag fra bestyrelsen.
Derefter blev Elin Jørgensen valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen tog til
efterretning. Se formandens skriftlige beretning på hjemmesiden www.roskildebio.nu
Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Foreningens kasserer fremlagde et revideret regnskab på generalforsamlingen, hvorefter
regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år
Formanden redegjorde for de planlagte aktiviteter. I efteråret 2020 bliver der vist film den
anden fredag i måneden i Lo Specchio. Derudover vil foreningen som i 2019 forsat arbejde
med forskellige pop-up arrangementer og har også planlagt et open air- arrangement i
sommeren 2021, som Roskilde kulturpulje har givet støtte til. Desuden arbejder foreningen
forsat på at finde et permanent sted for Roskidlebio.nu. Kassereren redegjorde for hvordan
indtægter på 22.000 kr. fra filmvisning i 2019 bliver brugt som grundlag for visning af nye
film i 2020.
Ad 5: Indkomne forslag
Foreningen har ikke modtaget forslag, men foreningens bestyrelsen har foreslået
nedenstående ændring af formålsparagraffen, som generalforsamlingen vedtog.
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Forslag fra Roskildebio.nus bestyrelse om ændring af formålsparagraffen (§ 2) i
vedtægterne for Roskildebio.nu
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at formålet med foreningen justeres.
Gældende formål for Roskildebio.nu:
§ 2. Formål
Foreningens formål er
a. at skabe et økonomisk fundament for at drive RoskildeBio.nu og at skaffe de fornødne
lokaler hertil,
b. at benytte lokalerne til filmfremvisning
c. at udleje erhvervede lokaler til kulturelle aktiviteter og andre egnede formål,
d. at arrangere kulturelle aktiviteter, primært med relation til film
Vi foreslår, at § 2 i vores vedtægter ændres til følgende:
"Foreningens formål er at skabe og/eller styrke filmmiljøet, filmkulturen og filmkunsten i
Roskilde by, samt styrke interessen for filmen og dens mange facetter.
Dette kan ske ved bl.a. at drive en offentlig cafébiograf efter art cinema-principperne,
arrangere udstillinger og deltage i tværkulturelle aktiviteter, der kommer en videre kreds til
gode".
Kommentar
I praksis står der det samme, men formuleringen om at "skabe og/eller styrke filmmiljøet,
filmkulturen og filmkunsten" understreger ønsket om folkeoplysning. Fokus er bredere end
"blot" biografaktivitet og giver berettigelse til lokalestøtte i henhold til ”Bekendtgørelse af
lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).”
Derudover nævnes det, hvordan dette skal foregå, bl.a. efter art-cinema principperne, der
igen giver støtteberettigelse, samt offentlig cafébiograf, der kan give indtægt.
Med en ændret formålsformulering har vi mulighed for at opnå kommunal støtte
som folkeoplysende virksomhed (fra kommunen) og støtte som Art Cinema-virksomhed/
Kunstbiograf (støtte fra DFI). Der er ingen garanti for, at vi opnår støtte fra disse to
ordninger, men forudsætningerne for at søge det er, at vores formålsparagraf beskriver de
to formål.
Ad 6: Fastsættelse af kontingent
Forslag fra bestyrelsen om ændring af kontingent
Kontingentet blev sidste år fastsat til 125 kr./halvår.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingent for hele året 2020 skal udgøre
125 kr.
Generalforsamlingen vedtog forsalget, som betyder, at medlemmer, der har indbetalt 125
kr. for første halvår 2020 ikke skal indbetale for 2. halvår 2020.
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Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende personer blev valgt til bestyrelsen i 2020.
Elin Jørgensen (genvalgt)
Peter Steen Andersen (genvalgt)
Per Hougaard Rasmussen (ny i bestyrelsen)
Laila Olsen (ny i bestyrelsen)
Else Vinæs blev genvalgt som suppleant.
Bestyrelsen består nu af:
Jens Otto Kjærum
Carsten Fich
Elin Jørgensen
Peter Steen Andersen
Per Hougaard Rasmussen
Laila Olsen
Suppleant: Else Vinæs
Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant
Karin Mejding blev genvalgt som revisorsuppleant. Revisor ikke på valg i år.
Ad 9: Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt.

_________________________
Elin Ellegaard Jørgensen, referent

_______________________
Karin Mejding, dirigent
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