
Referat bestyrelsesmøde 22. 

September kl. 17 - Film 6000 
Deltagere: Deltagere: Hans-Jørgen Bøgesø, Charlotte Pipenbring, 

Peder Koed, Robert Veilis, Thomas Beck, John Larsen, Anders Davidsen. 

 

Afbud fra: Naja Johansen 
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Bogholder: 
Vi har fået Lola som ny bogholder, og det fungerer rigtig fint. Hun laver tingene 
på kontoret sammen med Thomas, og hun er mere effektiv tidsmæssigt end sin 
forgænger. Hendes højere timeløn vil derfor næppe betyde væsentligt højere 
honorarer totalt set. Hun vil som udgangspunkt bogføre én gang om måneden. 
Vi har desuden kontrakt med Lola, som betyder, at hun hæfter for eventuelle fejl. 
 
Billetsalg: 
Thomas gentager som på frivilligmødet forleden aften, at vi faktisk ligger over 
vores billetsalg fra rekordåret i 2019, hvis vi fratrækker årets første to måneder, 
som inkluderer den delvise januar-nedlukning. 
 
Billet-indtjening: 
Et godt billetsalg kan selvfølgelig også aflæses i en fornuftig indtjening. Men det 
er svært at sige noget eksakt om indtægter herfra, da sliksalg hører under 
samme post i bogføringen. Sådan har det tilsyneladende altid været, men 
bestyrelsen beslutter, at de fremover bør være adskilt. Dermed kan vi på 
længere sigt bedre sammenligne årene. 
 
Budget-status: 
I forvejen har vi budgetteret med et underskud for 2022 på 40.000 kroner. Det er 
stadig Thomas’ forventning, at vi holder budgettet. Blandt andet tæller det på 
plussiden, at reklameindtægter er steget betragteligt. 
 



Uafklarede: 
Der er kommet slutregning for kompensation fra alle 3 corona-nedlukninger, og 
vi ved fra revisor, at der skal betales noget tilbage. Det er dog et mindre beløb. 
 
Vi betaler årligt et acontobeløb til kommunen for el, vand og varme. På sidste 
års opgørelse fremgår det, at vi skal have 65.000 kroner tilbage. Beløbet er ikke 
udbetalt til os endnu. En væsentlig del af pengene går dog til caféforpagter, men 
fordelingen er ikke lavet endnu. 

4* Repertoir

e 

 

Ny filmplanlægning: 
Hidtil har vi planlagt spilleplan langt frem i tid, men Thomas vil indføre, at vi tager 
bestik af, hvordan de enkelte film kommer fra start. Alle får fortsat 1 hel første 
uge, men antallet af visninger i uge 2 kan variere i forhold til efterspørgslen. 
Håbet er, at større fleksibilitet øger det totale billetsalg. 
 
Serveren: 
Thomas talte på Filmtræf med folk fra Bio Mors, som har mulighed for at have 
væsentligt flere film på deres server end os. Det vil kræve en investering på 
omkring 25.000 kroner + installation, som bestyrelsen ikke har truffet beslutning 
om endnu. På nuværende tidspunkt skal operatører hele tiden være 
opmærksomme på at have serverplads nok. 
 
Ny hjemmeside: 
Vores hjemmeside er for længst blevet forældet, og Thomas kontakter “Din IT 
Service” flere gange om ugen på grund af tekniske nedbrud. Det er uholdbart, 
og bestyrelsen har givet Thomas lov til at opsige den nuværende aftale. 
 
Opsiger vi inden slut-september, kan vi i princippet være ude ved årsskiftet. Det 
er dog ikke realistisk med så hurtig en overgang til noget nyt, så vi kommer til at 
betale for endnu et år. Dog vil vi reelt skifte leverandør formentlig midt i 2023. 
Thomas oplyste, at der er 2 oplagte leverandører med gode løsninger. Den ene 
er ebillet, som for 64.000 kroner kan tilbyde en meget bedre sammenhæng 
mellem hjemmeside, billetsalg og vagtplan. 
 
John nævner, at vi bør søge Digitaliseringspuljen og puljer hos fx banker som 
Sydbank og Nordea, da de muligvis kan tænkes at ville give et bidrag til vores 
kommende IT-omstilling. 

5* Huset 

 

Fristen for at søge forpagtningen udløb denne aften ved midnat, og bestyrelsen 
vil i den kommende tid gå i dialog med interesserede. 

6* Frivillige 

 

Intet nyt under solen, hvad angår frivillige. Vi er stadig et godt stykke fra det 
optimale antal, både når det gælder billetsælgere og operatører. Vi har desuden 
oplevet en kedelig tendens med, at nye under/efter oplæring hurtigt er stoppet. 

7* Orienteri
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Fremgår af de øvrige punkter. 
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leder og 
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esmedle

mmer 

 

8* Næste 

møde 

Vi afholder ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag d. 6. oktober klokken 17. 
Anders indkalder til denne dag. 

9* Evt.  Ingen øvrige punkter udover de ovennævnte. 

 

 

 


