
Stiftende	  generalforsamling	  i	  Filmforbindelsen	  Vejle	  
	  
DATO	  

14.	  maj	  2014	  
STED	  

Spinderihallerne,	  magasinet	  
KL	  

19	  
REFERENT	  

Ulla	  Varneskov	  
	  
	  
Torsten	  Frøstrup	  bød	  velkommen	  til	  de	  ca.	  20	  fremmødte	  og	  gav	  en	  kort	  præsentation	  af	  
ideen	  bag	  Filmforbindelsen	  Vejle.	  
	  
1) Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  m.v.	  

Dan	  Arnløv	  Jørgensen	  valgt	  som	  dirigent.	  
Ulla	  Varneskov	  valgt	  som	  referent	  
	  
Flemming	  Hansen	  valgt	  som	  stemmetæller	  
Antal	  stemmeberettigede	  opgjort	  til	  19	  personer	  og	  4	  fuldmagter	  godkendt.	  
	  

2) Vedtagelse	  af	  vedtægter	  for	  foreningen	  (udkast	  til	  vedtægter	  medsendt	  invitation)	  
Dan	  Arnløv	  Jørgensen	  gennemgik	  vedtægterne.	  
Vedtægterne	  blev	  godkendt	  uden	  ændringer.	  
	  

3) Økonomi	  og	  vedtagelse	  af	  kontingent	  
Efter	  en	  kort	  drøftelse	  af	  kontingentets	  størrelse,	  blev	  følgende	  kontingent	  vedtaget	  ved	  
håndsoprækning:	  150	  kr.	  årligt	  for	  et	  personligt	  medlemskab.	  
Muligheden	  for	  at	  tegne	  et	  A	  og	  B	  medlemsskab	  blev	  drøftet	  og	  det	  blev	  besluttet,	  at	  denne	  
diskussion	  skal	  genoptages	  på	  næste	  generalforsamling.	  

	  
4) Valg	  af	  formand	  og	  bestyrelse	  

Torsten	  Frøstrup	  blev	  enstemmigt	  valgt	  som	  formand.	  
	  
Valg	  af	  yderligere	  5	  bestyrelsesmedlemmer.	  Det	  blev	  besluttet,	  at	  antallet	  af	  stemmer	  
afgør,	  hvem	  der	  vælges	  for	  henholdsvis	  1	  år	  og	  2	  år.	  Ved	  stemmelighed	  trækkes	  lod.	  
	  
Følgende	  blev	  valgt	  til	  bestyrelsen	  (stemmetal	  i	  parentes):	  
-‐	  Ulla	  Varneskov	  (11)	  
-‐	  Tony	  Langford	  (10)	  
-‐	  Kolja	  Pedersen	  (6)	  
-‐	  Claus	  Thomsen	  (5)	  
-‐	  Stefan	  Kjær	  Olsen	  (3)	  
	  
Følgende	  blev	  valgt	  som	  suppleanter:	  
-‐	  Preben	  Steen	  Nielsen	  
-‐	  Kim	  Jean	  Karlsson	  

	  
	  



5) Valg	  af	  revisor	  
Pia	  Aagaard	  Ravn	  valg	  som	  revisor.	  
Bestyrelsen	  bemyndiges	  af	  generalforsamlingen	  til	  at	  finde	  en	  revisorsuppleant.	  
	  

6) Eventuelt	  
Ingen	  punkter	  til	  eventuelt	  

	  
	  
	  


