Referat af stiftende generalforsamling for foreningen RoskildeBio.nu
Tirsdag d. 18. juni kl. 19:00 i lokalerne i Sct. Hans Have, Bistrup Allé 36, 4000
Roskilde
Dagsorden:
A. Formålet med foreningen
Initiativgruppen fortæller om foreningens overordnede formål,
om de aktiviteter vi til dato har udført og de forventninger, vi har til den fremtidige
foreningens virke.
B. Spørgerunde og kaffedrikning
Mulighed for at spørge ind til foreningsgrundlaget og få uddybet eller diskuteret vigtige
emner og forslag.
C. Pause
Medlemsregistrering (ikke kontingent betaling). Dem der efter informationen ikke
ønsker at deltage i foreningen kan forlade mødet.
D. Stiftende generalforsamling
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af vedtægter
Vedtagelse af kontingent. Initiativgruppen foreslår 250 kr. årligt
Valg af bestyrelse
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad punkt A. Formålet med foreningen
Jan Mejding fra initiativgruppen bød alle velkommen og gav ordet til Jens Kjærum, som fortalte
om initiativgruppens arbejde indtil nu. Initiativgruppen består af to grupper, der tidligere hver for
sig og nu sammen har arbejdet for at etablere en biograf i Roskilde, der viser smalle film – en slags
”Petit Grand”. Egnede lokaler er endnu ikke fundet og det vil være en af de opgaver, den
kommende bestyrelse kan tage fat på. I foråret har initiativgruppen gennemført 2 Pop-Up Bio
arrangementer i Danske Bank. I løbet af august og september gennemføres endnu to
arrangementer. Ideen med Pop-Up Bio er at skabe interesse for de smalle film og synliggøre
behovet for en ”Petit Grand” i Roskilde. Formålet med at stifte en forening er at skabe opbakning
til ideen og at kunne generere flere ideer til arrangementer.
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Ad punkt B. Spørgerunde
Der var stor spørgelyst blandt generalforsamlingens deltagere. Der kom både ideer til mulige
lokaler for en biograf og ideer til personer, der med fordel kan kontaktes.
Ad punkt C. Pause
Der var ingen deltagere i generalforsamlingen, der ønskede at forlade mødet, fordi de ikke var
interesserede i at være medlem af foreningen. Alle registrerede ved mødet kan derfor betragtes
som medlem af foreningen RoskildeBio.nu.
Ad punkt D. Stiftende generalforsamling
1.Valg af dirigent og referent
Karin Mejding blev valgt som dirigent. Elin Jørgensen blev valgt som referent.
2.Godkendelse af vedtægter
Vedtægterne blev gennemgået og der kom følgende kommentarer.
Kommentarer til vedtægter for foreningen RoskildeBio.nu
§ 1.
Der kom forslag om at give foreningen et ”egentlig navn” i stedet for RoskildeBio.nu. Der var
imidlertid enighed om at vente med dette, indtil en biograf er etableret og foreningen kan
navngives i relation til det.
§ 2.
Der var enighed om, at ideen og formålet med at etablere en biograf skal fremgå tydeligere. Der
kom to forslag til, hvordan det kunne løses. Dels kunne der ske en uddybning i § 2 i foreningens
vedtægter. Dels kunne det løses ved at lave en præambel til vedtægterne. Den sidste løsning blev
valgt. I vedtægterne indsættes derfor en præambel, som uddyber profilen for den kommende
biograf.
§ 4.
Det blev diskuteret, hvordan det besluttes hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg efter hhv.
et og to år. Det var enighed om, at bestyrelsen tager højde for dette, når den konstituerer sig selv
på det førstkommende bestyrelsesmøde.
§7.
I punkt 7.9 tilføjes e-mail. Ordlyden er derefter følgende: Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling sker skriftligt pr. e-mail til medlemmerne med mindst 10 dages varsel.
Der var ikke yderligere kommentarer til vedtægterne, som med de ovennævnte ændringer blev
godkendt af forsamlingen.

2

3.Vedtagelse af kontingent
Der blev vedtaget et årligt kontingent på 250 kr. Første opkrævning af kontingent bliver for et
halvt år svarende til 125 kr. Derefter opkræves kontingentet årligt i forhold til kalenderåret.
Det blev diskuteret, om institutioner eller foreninger skulle have mulighed for at blive medlem.
Der var enighed om at bringe denne diskussion op som punkt på generalforsamlingen i 2020.
4.Valg af bestyrelse
Initiativgruppen foreslog, at følgende personer blev valgt til bestyrelsen
Jens Kjærum
Charlotte Vinther
Carsten Fich
Elin Jørgensen
Christian Hansen
Peter Steen Andersen
Disse blev alle valgt.
Som suppleanter blev af forsamlingen valgt:
Per Hougaard Rasmussen
Else Vinæs
5.Valg af revisor og revisorsuppleant
Brian Dennis blev valgt som revisor
Karin Mejding blev valgt som revisorsuppleant
6. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.
Jan Mejding afsluttede generalforsamlingen med at sige tak for det store fremmøde og den store
spørgelyst. Foreningen RoskildeBio.nu er nu stiftet, og der vil nu blive sendt en opkrævning af et
medlemskontingent for næste halvår på 125 kr. ud.

Referent

Dirigent

19.06.19

19.06.19

Elin Jørgensen

dato

Karin Mejding

dato
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