
Referat fra bestyrelsesmøde i Film6000 

- den 20. juni 2022 klokken 17.00 
Deltagere: Hans-Jørgen Bøgesø, Naja Johansen, Charlotte Pipenbring,
Peder Koed, Robert Veilis, Thomas Beck, John Larsen, Anders Davidsen.

Nr. Punkt 
(* = fast punkt, jf. forretningsorden)

Referat

1* Valg af referent Anders

2* Godkendelse af dagsorden Godkendt

3* Økonomi, herunder 

budgetopfølgning og salg

Thomas understreger, at 2022 ikke kan 
sammenlignes med 2019, fordi vi først et godt stykke 
inde i januar fik lov til at genåbne. Af samme årsag 
har vi kun budgetteret med 80 procent billetindtægter 
i forhold til 2019. Alene i januar omsatte vi for 
omkring 100.000 kroner mindre end i 2019.  

Per dags dato (20. juni 2022) har vi i år omsat for 
284.000 kroner. I 2019 var tallet 442.000, så januar-
nedlukningen kan altså ikke stå alene som forklaring 
på nedgangen.


Thomas påpegede, at den ældre generation også er 
begyndt at streame under nedlukningerne. Det har 
Det Danske Filminstitut konkret analyseret på. 


Dertil kommer inflationen, så folk holder mere på 
pengene. Det kommer til at tage tid at få dem tilbage 
i samme omfang som før corona.


Der har været brug for reparationer af udstyr, og 
service er derfor blevet dyrt i første kvartal. Den 
største post er her en projektor, der gik ned.


Vores bogholder stopper, og en ny starter 1/9. 

Der bliver derfor en periode på et par måneder, hvor 
vi må klare os uden. Den nye bogholder vil få en 
markant højere timeløn, da vores hidtidige bogholder 
har fået en meget beskeden løn.



4 Status på caféforpagtningen Vi har fået en modopsigelse fra Anja, hvilket ifølge 
kontrakten betyder, at hun har sidste måned i 
november. Vi holder altså åbent henover sommeren, 
og vi har samtidig tid nok til at finde en ny forpagter.

 
Anders har lavet et oplæg til en pressemeddelelse om 
forpagtningsstop, som skal ud til JV/ugeavisen.

 
Hans-Jørgen foreslog at nedsætte en arbejdsgruppe, 
som med udgangspunkt i seneste udbud skal 
udarbejde et nyt. Den skal senest sendes ud til 
relevante jobportaler medio august. Arbejdsgruppen 
består af John, Charlotte, Thomas og Mette Dalby.


Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til fortsat at 
bruge caféen i opsigelsesperioden. Den vil være åben 
alle ugens dage undtagen mandag.

5 Årlig gennemgang af 

foreningens kontrakter

Vi kom ind på kontrakter med: CarpetCare, AVC, 
Erhvervspolereren, Din IT Service, Esben Køleservice, 
TDC Erhverv, Thomas’ kontrakt og FS2 Reklame.


Disse aftaler fortsætter som hidtil.

6 Årlig gennemgang af 

foreningens forsikringer

Erhvervsforsikring med Tryg + diverse gennemgås 
mere i dybden på augustmødet.


Anja har i øvrigt sin egen forsikring, som ikke har med 
os at gøre.

7* Repertoire Udvalget er begrænset, og filmudlejere skubber deres 
film, fordi det er dårlige tider. 


Bestyrelsen besluttede at gå væk fra faste 
spilletidspunkter for den enkelte film fra uge til uge. 
Fremover vil en film have forskellige spilletidspunkter i 
samme uge.

8* Huset Vi mangler afklaring i forhold til rengøring i huset. 
Thomas mener stadig, meget kan blive bedre, og 
kontrakten med caféen stemmer i den forbindelse 
ikke overens med virkeligheden. 

Vi overvejer at gentænke rengøringsansvar, og vi vil - 
parallelt med at finde en ny forpagter - se på 
alternative muligheder/tilbud.


Thomas melder om positiv stemning i gården imellem 
Nicolai-kompleksets aktører. Der er dog ikke noget 
konkret samarbejde på tværs i støbeskeen. 



9* Frivillige Der er netop udlært to nye operatører, og en ung 
kvinde har meldt sig interesseret.


Vi skal forventningsafstemme med nye frivillige, så de 
ved, hvad de går ind til - og ikke risikerer at blive 
skuffet. En operatørvagt er ikke i sig selv så social. 
 
Antallet af frivillige er i plus siden sidst, men vi er 
stadig for få. Thomas tager mange vagter og har lige 
taget 3 weekender i streg. Det er naturligvis ikke 
holdbart, og realistisk set kommer der til at være 
aflysninger henover sommeren.


Vi afholder fortsat fredagsbar, og alle frivillige er 
velkomne til at være med til den nye filmquiz anden 
torsdag i måneden (dog ikke juli pga. ferie).

10* Særligt til Bestyrelsesseminar: 
Drøftelse af 
forretningsordenen, 
foreningens organisering og 
principbeslutninger om 
foreningens mål det 
kommende år.

John lavede et omfattende oplæg om biografens 
fremtidige strategi, hvortil resten af bestyrelsen bød 
ind omkring blandt andet vores styrker og svagheder.


Dette arbejde blev ikke færdiggjort denne aften, men 
fortsættes til august, hvor vi af samme grund 
indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

11* Orientering fra formanden, 

daglig leder og 

bestyrelsesmedlemmer

Kommentarer fra disse fremgår af øvrige punkter. 

12* Næste møde Næste bestyrelsesmøde, som er ekstraordinært, 
finder sted 18. august klokken 17.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 12. september 
klokken 17.00. 

13* Evt. Der var ikke yderligere temaer på dagsordenen.


