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Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

Torsdag den 16. marts 2023, kl. 13:15 i Bio3 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rikke Samssund fra DS 

2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Hans Pirmo 

3. Valg af stemmetællere  

4. 
Forelæggelse af bestyrelsens beretning til 
godkendelse. 

Formanden - Michael Brostrøm 
 

5. 
Forelæggelse af det reviderede regnskab 
til godkendelse. 

Kassereren – Karin Mortensson 
 

6. Godkendelse af budget og kontingent Kassereren – Karin Mortensson 

7. Indkomne forslag *) Formanden – Michael Brostrøm 

8. Valg af formand i lige år. Ikke på valg er Michael Brostrøm 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i lige år 
Ikke på valg er Kirsten Thomsen, Knud Hein, Eva 
Spangbjerg og Poul Erik Næs.  

10.  Valg af kasserer i ulige år 

På valg er Karin Mortensson, som ikke modtager 
genvalg. Efter 9 år på posten skal der nu vælges en ny 
kasserer.  
Bestyrelsen foreslår Lis B. Hansen. 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

På valg er Kirsten Birch, Hans Pirmo, Sonja Bernth 
og Ninna Sankoh. 
Sonja Bernth og Ninna Sankoh modtager genvalg. 
Kirsten Birch og Hans Pirmo modtager ikke genvalg. 
Der skal derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen foreslår Ulrik Seest som den ene.   

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

På valg er Ulrik Seest og Leif Braunstein  
Begge modtager genvalg. 
Såfremt Ulrik Seest bliver valgt til bestyrelsen, skal 
der vælges en ny suppleant for 1 år.  
Bestyrelsen foreslår Helle Bernfeld 

13. Valg af revisor for 2 år i ulige år. 
På valg er Bjarne Hougaard. 
Bjarne Hougaard modtager genvalg 

14. Valg af revisorsuppleant for 2 år i lige år Ikke på valg er Sten Nielsen.  

15. Eventuelt  

 
*) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. 
marts 2023 
 

Generalforsamlingen er varslet via årsprogrammet udsendt i juli 2022, samt varslet igen i nyhedsbrevet af 
februar 2023 hvor indkaldelsen var vedhæftet. Derudover er den varslet på filmdage. 
Denne indkaldelse er fremlagt i Ishøj Bio den 16 februar 2023 sammen med gældende vedtægter.   
 

Vend for at se bestyrelsens forslag →→→ 



 

 film@hyggebio.dk                                                                                                             www.hyggebio.dk 
 

 
 
 
 

 

Forslag til ændringer i vedtægter til godkendelse på den ordinære 
generalforsamling den 16. marts 2023 

 
Bestyrelsen foreslår at ændre antal af film der vises i hver sæson samt maks. varighed af den enkelte film, 
der kommer på valglisten. 
 
§ 2. Foreningens formål er at: 
 
• vise kvalitetsfilm i Kulturium - Ishøj Bio i samarbejde med. Danske Seniorer.  
Der vises 11 ordinære film og en ekstra film valgt af bestyrelsen. 
 
Ændres til: 
 
• vise kvalitetsfilm i Kulturium - Ishøj Bio i samarbejde med Danske Seniorer.  
Der vises 12 ordinære film og en ekstra film valgt af bestyrelsen.  
 
• give medlemmerne direkte og demokratisk indflydelse på hvilke 11 film samt arrangementer, der skal 
indgå i det årlige program. 
 
Ændres til: 
 
• give medlemmerne direkte og demokratisk indflydelse på hvilke 12 film samt arrangementer, der skal 
indgå i det årlige program. Varighed af en film på valglisten tilstræbes, at være maksimum omkring 2 timer. 
 
 
På bestyrelsens vegne 

Michael 
 
 


