
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VELKOMMEN TIL ÅRETS 
GENERALFORSAMLING 

  
Søndag den 12. marts 2023 
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Kære medlemmer. 
  
Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling.  
 
Den treogtyvende i rækken og vi ser frem til mange flere. 
  
Arne Christensen 
Formand  
  
  
  
Ud over dette generalforsamlingsdokument består materialet (- udlagt på hjemmesiden) til årets 
generalforsamling af: 
  
      * Årsberetning 
      * Årsrapport (regnskab) 
  
  
samt en gennemgang af året i billeder og tale.  
 

 
 
 
 
 

DAGSORDEN: 
  
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Beretning om foreningens virksomhed 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til foreningens arbejdsplan for det kommende år 

(inklusive budget) 
6. Indkomne forslag 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Valg i henhold til vedtægternes § 7 stk. 2  
9. Valg af regnskabsfører 
10. Valg af revisor 
11. Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 
12. Eventuelt 
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Punkt 1: Valg af dirigent 
Bestyrelsens forslag er Henning Richard Jensen 
  
 

Punkt 2: Valg af stemmetællere 
Bestyrelsen foreslår:  

- Flemming Brandt 
- Birgit Knudsen 

  
 

Punkt 3: Beretning om foreningens virksomhed 
Punktet deles op i tre: 
1) Formanden indleder punktet 
2) Gennemgang af året i billeder og tale. 
3) Debat om beretningen  
  
Se også den skriftlige årsberetning 
  
 

Punkt 4: Fremlæggelse af revideret regnskab 
Foreningens revisor Benny Klitbo fremlægger regnskabet 
  
Se også den skriftlige årsrapport (regnskab) 
 
 

Punkt 5: Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til ”Vision 2028” samt arbejdsplan 
(indsatsområder) og budget for det kommende år  
Fremlægges af formanden. 
 

”Vision 2028” for Glostrup Bio og Koncerthus 
 
I 2028 er Glostrup Bio og Koncerthus et moderne og attraktivt kulturhus som syder og bobler af 
aktivitet fra tidlig morgen til sen aften alle ugens dage. Med det boligudbygningsprogram som 
gennemføres i Glostrup (og omegn) i de kommende år, er der behov for at tiltrække nye borgere 
til egnen. Glostrup Bio og Koncerthus vil medvirke til at gøre Glostrup attraktiv for tilflyttere. 
 
Traditionel (spille)filmforevisning samt afholdelse af koncerter vil være de bærende aktiviteter i 
huset. Antallet af filmforevisninger vil være forøget og det samme gælder antallet af koncerter. 
Glostrup Bio og Koncerthus vil i 2028 være kendt som et attraktivt spillested med ugentlige 
koncerter (i perioder af året) og et vidtfavnende repertoire af høj kvalitet.  
 
Herudover vil Glostrup Bio og Koncerthus også være kendt som huset der rummer en bred vifte af 
andre kulturelle aktiviteter/arrangementer. Det kan være foredrag, møder, teater, stand-up, 
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firma-arrangementer, tv-transmissioner (operaforestillinger, naturvidenskabelige foredrag, Melodi 
grand prix, etc.), etc. Flere af disse aktiviteter afholdes allerede i dag med god succes. 
 
Også i 2028 vil indsatsen fra de frivillige i Sofarækken (og Kulturhuset) være afgørende for 
aktiviteterne i Glostrup Bio og Koncerthus. Det høje aktivitetsniveau og de mange forskellige 
aktiviteter betyder dog, at der fortsat vil være behov for en ansat koordinator og administrativ 
leder. 
 
Udvidelsen af aktiviteterne skaber behov for flere frivillige, som (blandt andet) rekrutteres via 
årlige åbent-hus-arrangementer. Men det er har også været nødvendigt at ændre på 
organiseringen af det frivillige arbejde, således at (fx) operatører og café-personale i højere grad 
hjælpes ad om at løse de forskellige opgaver. Men det vigtige er fortsat, at det er lysten, der 
”driver værket”, og at der er mulighed for socialt samvær og fællesskab. 
 
Glostrup Bio og Koncerthus vil i 2028 være et moderne kulturhus som syder og bobler af aktivitet 
fra tidlig morgen til sen aften. Der vil være et stort antal frivillige aktive i huset og bred opbakning i 
kommunalbestyrelsen og befolkningen i øvrigt. Ambitionen er en frivillig-indsats og en opbakning, 
der gør det muligt at have et højt aktivitetsniveau, lave billetpriser og et højt serviceniveau.  
 
Ovenstående vision kræver udvidelse og fornyelse af både udstyr og faciliteter:  
 
Udstyr og inventar: 
De kommende års investeringer i udstyr og inventar (billede-, lyd-, lys- og caféudstyr) vil have til 
formål at forbedre den kulturelle oplevelse og medvirke til ”grøn omstilling”. Det sidste kan f.eks. 
ske ved anskaffelse af en ny strømbesparende laser-filmprojektor, og ved at gå bort fra plast og 
anden engangsservice i caféen. Herudover er det et formål med investeringerne, at frigøre de 
frivilliges arbejdskraft til i højere grad at kunne give de besøgende en personlig betjening. At give 
de besøgende i Glostrup Bio og Koncerthus en personlig og hyggelig betjening skal fortsat være et 
af husets kendetegn.  
 
Nye stole i biografsalen: 
I selve biograf- og koncertsalen vil der i 2028 være det samme antal stole som i dag. Men alle 
slidte stole vil være udskiftet. Såfremt der er valgt helt nye stole, vil det være stole med samme 
(eller bedre) siddekomfort, som de nuværende.  
 
En ekstra biografsal (”sal 2”): 
Men helt afgørende nyskabende for Glostrup Bio i årene frem mod år 2028 bliver etableringen af 
en ekstra biografsal. En sådan ”sal 2”, med 40 – 50 pladser, forventes etableret på 1. sal over 
foyeren. Dermed vil der for alvor være skabt grundlag for en effektiv biografdrift, med mulighed 
for forøgelse af både filmudbud, koncerter og andre aktiviteter. Sal 2 i Glostrup Bio ønskes 
indrettet og møbleret på en måde, som giver publikum en ganske særlig oplevelse. 
 
Biografens forplads: 
I 2028 er der også gjort noget ved forpladsen til Glostrup Bio og Koncerthus. Den er gjort mere 
attraktiv for byens borgere som et sted man ønsker at bruge og opholde sig. Der er opnået et 
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bedre sammenspil mellem forpladsen og Glostrup Bio og Koncerthus, således at bygningen er 
blevet gjort mere synlig, og forpladsen bedre medvirker til at invitere til benyttelse af husets 
kulturtilbud. Endvidere er der skabt mulighed for både en overdækning ved husets hovedindgang 
og udendørs cafévirksomhed.  
 
  
Forslag til arbejdsplan/indsatsområder 2023-24: 
 

1. Gennemføre en forøgelse af antallet af aftenforestillinger 

Som det fremgår af forslaget til Vision 2028 for Glostrup Bio og Koncerthus er hensigten af øge 

antallet af filmforestillinger i Glostrup Bio. Formålet er at give publikum større mulighed for at 

vælge den film man ønsker at se, samt at forbedre biografens indtjening. Efter drøftelse med 

operatørgruppen og med cafégruppen er det besluttet at igangsætte en ordning med 2 

aftenforestillinger (en tidlig og en sen) på alle ugens dage. Med henblik på rekruttering af mere 

café-personale hertil afholdes et åbent hus-arrangement. Den nye ordning evalueres inden 

sommerferien. 

 
2. Gennemføre en udskiftning af stolene i biografsalen  

De nuværende stole blev købt brugte i 2012. Mange af dem er i dag så slidte, at der er et akut 
behov for udskiftning. Udskiftningen skal ske således, at det nuværende antal stole 
opretholdes. Før stoleudskiftningen igangsættes skal det undersøges, om det er muligt at nøjes 
med en udskiftning af sæde/ryg på de eksisterende stole. 
 

3. Undersøge muligheden for etablering af en ekstra biografsal (”sal 2”) på 1. sal over foyeren 
En ”sal 2”, med 40 – 50 pladser, vil for alvor skabe grundlag for en effektiv biografdrift, med 
mulighed for forøgelse af både filmudbud, koncerter og andre aktiviteter i Glostrup Bio. 
Initiativet til en ”sal 2” aktualiseres af, at der med den massive boligudbygning i Glostrup og 
omegn, er mulighed for at opnå et betydeligt større publikum. Ud over de rent 
bygningsmæssige forhold, skal også de finansielle muligheder undersøges før der tages 
yderligere initiativer i sagen.  
 

4. Gennemføre en kampagne for at få solgt flere biografbilletter og skaffe Sofarækken flere 
medlemmer  
Efter 3 år med nedlukninger pga. Corona og manglende filmproduktion, er der sket et 
betydeligt fald i billetsalget i de danske biografer – herunder også Glostrup Bio. Samtidig har 
Sofarækken – i lighed med mange andre foreninger – oplevet en medlemstilbagegang. Der er 
behov for en målrettet kampagne (i medier og på anden vis) for at medvirke til at få 
genoprettet den normale tilstand. 
 

5. Gennemføre en indsamling af fonds- og sponsormidler til stoleudskiftning, nyt film- og 
lydudstyr og en ”sal 2” 
Med henblik på finansiering af udskiftning af stolene i salen samt etablering af en ”sal 2” 
igangsættes en kampagne for indsamling af fonds- og sponsormidler. Det undersøges, om der 
med fordel kan indgås aftale med en (ekstern) fundraiser. 
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Budget for 2023 
Formanden gennemgår budgettet. 
 

Indtægter  

 

  

    
 

  
Filmindtægter   

 
            1.160.000   

Caféindtægter  
 

 395.000 

Reklameindtægter  
 

 90.000 
Arrangementsindtægter  

 85.000 
Driftsaftaleindtægter  

 
 450.000 

Foreningsindtægter  
 

 82.500 
Øvrige indtægter (ekstraord.)    25.000 

Indtægter i alt  
 

 2.287.500 

Salgsomkostninger  
  

    
 

  
Filmudgifter   

 
 716.000  

Caféudgifter   
 

 261.000 

Reklameudgifter  
 

 0 
Sponsorudgifter  

 
               0  

Arrangementsudgifter  
 

              2.000  
Driftsaftaleudgifter  

 
 153.000  

Foreningsudgifter  
 

 60.000 
Øvrige udgifter   

 
 75.000 

Salgsomkostninger i alt  
 1.267.000 

  
Andre driftsomkostninger 

    
 

  
Lønomkostninger   

 
            394.756  

Personale   
 

              3.700  
Møder & gaver   

 
              15.000  

Inventar og udstyr    
 

              35.000  
Bygningsvedligeholdelse  

 
 165.000  

Varme, el m.m.   
 

 135.000 
Administration   

 
            120.905  

Finansielle omkostninger (netto)  
 

              29.000  
Hensættelser (udstyr/inventar)    100.000 

Andre driftsomkostninger i alt  
 998.361 
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ÅRETS RESULTAT   
 

 22.139 

 
 
 

Punkt 6: Indkomne forslag  
 

Punkt 7: Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 150 kroner pr. medlem pr. år. 
  

Punkt 8: Valg i henhold til vedtægternes §7 stk. 2  
• Medlemsrepræsentant: Flemming Ravn er villig til genvalg 

• Repræsentant for de aktive medlemmer: Sarah Skov-Frederiksen er villig til genvalg 

• Som 1. og 2. suppleant indstiller bestyrelsen: Carsten Jørgensen og Vibeke Anne Pedersen  
 

Punkt 9: Valg af regnskabsfører 
Bestyrelsen foreslår, at Multi Account genvælges 
 

Punkt 10: Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår, at Benny Klitbo genvælges. 
  

Punkt 11: Bestyrelsens indstilling til nedsatte arbejdsgrupper 
• Udviklings- og koordinationsudvalget 

• Cafégruppen 

• Operatørgruppen 

• Servicegruppen 

• Arrangementsgruppen 

• Bladuddelergruppen 

• IT-gruppen 

• Medlemsadministrationsgruppen 

• Formidlingsgruppen 

• Økonomigruppen 

• Repertoire-principgruppen 
  
 

Punkt 11: Eventuelt  
*herunder uddeling af 10 års diplomer 
Ordet frit 
 


