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Nr. Punkt  
(* = fast punkt, 
jf. 
forretningsorde
n)

Referat

1* Valg af 
referent

Anders.

2* Godkendels
e af 
dagsorden 

Godkendt uden indvendinger.

3* Økonomi, 
herunder 
budgetopf
ølgning og 
salg 

I 1. kvartal har vi solgt billetter for 233.000 
kroner eksklusiv moms. Det anser daglig leder 
og bestyrelsen som tilfredsstillende taget i 
betragtning af delvis januar-nedlukning.  

Holdes “kadencen” året ud (med normale 
sæsonudsving) estimerer daglig leder, at vi 
rammer cirka 800.000 kroner i billetindtægter 
eksklusiv moms. 

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget 
for 2022, hvor der forventes et underskud på 
66.000 kroner.



4* Repertoire Daglig leder siger på nuværende tidspunkt nej 
til enkelte titler, selvom vi ideelt set burde køre 
med 6 film om dagen (fremfor de i øjeblikket 4 
“almindelige” filmvisninger). Det hænger 
udpræget sammen med punkt 6. 

Desuden er det daglig leders fornemmelse, at 
nogle titler går bedre i 2. uge. Det kan vi 
undersøge nærmere - og skal ses i relation til 
en diskussion om, hvorvidt vi måske kunne 
nøjes med at vise film i kun én uge, så der 
samlet set bliver flere titler på programmet. 

5* Huset Café 
Bestyrelsen drøftede caféen og arbejder videre 
på, hvordan vi kan tiltrække flere spisende 
gæster og dermed skabe mere liv. Forpagters 
beslutning om buffet i maj blev diskuteret. 
 
Toiletter 
Ifølge daglig leder er standarden af 
rengøringen på toiletterne blevet en lille smule 
bedre, men de er stadig ikke i særlig god stand. 
Bestyrelsen vil forsøge at få kommunen til at 
overtage rengøringen i hverdagene. 

Officielt er vores toiletter offentligt tilgængelige, 
og derfor vil vi argumentere for, at de først og 
fremmest bør være kommunens ansvar. I så 
fald afstår vi gerne fra vores nuværende tilskud 
til samme. Weekendrengøring vil realistisk set 
stadig være på vores hænder.



6* Frivillige Rekruttering 
Vi er presset på antallet af frivillige, og det 
gælder desværre både operatører og 
billetsælgere. Der skal mange flere af begge 
dele, hvis ikke der i længden skal trækkes for 
store veksler på den samme kerne af frivillige. 

Aktivitetsmøder blev nævnt som en metode til 
at invitere potentielt interesserede frivillige. 
“Frafaldne” gennem coronatiden bør også 
kontaktes igen. 

Vi kan også (igen) overveje at gøre mere for 
rekruttering via sociale medier. Fx “Mød en 
frivillig”, som tidligere har været afprøvet eller 
personlige filmanmeldelser fra frivillige. 

Bestyrelsen diskuterede desuden, om der på et 
senere tidspunkt bør justeres på reglen om 7 
vagter i kvartalet for at opnå ret til frivilligkort.

7* Orientering 
fra 
formanden, 
daglig leder 
og 
bestyrelses-
medlemmer

Daglig leder orienterede bestyrelsen om, at der 
i 1. kvartal har været 23 aktive operatører og 
22 aktive billetsælgere. Det har været en 
øjenåbner, og han vurderer, at vi burde være 
næsten det dobbelte til begge poster. 

Til trods for situationens alvor har biografen 
hidtil været forskånet for aflysninger i år, men 
der har været en del “brandslukning”, som ikke 
er holdbart i længden.

8* Næste 
møde

Bestyrelsesseminar er 20. juni. 
Til den tid gennemgår vi eksisterende 
kontrakter og aftaler. 
Det samme gælder overvejelser om (mere) 
medlemspleje samt refleksioner over 
suppleanternes rolle i bestyrelsen.



9* Evt. Daglig leder nævnte, at der i vores 
forretningsorden står beskrevet, at 
frivilligmøder arrangeres af bestyrelsen. Det var 
hverken bestyrelsen eller daglig leder 
opmærksom på til det konstituerende møde.


