
Referat bestyrelsesmøde i Film6000 
6. december 2022, kl. 17.00
Deltagere: Deltagere: Hans-Jørgen Bøgesø, Naja Johansen, Peder 
Koed, Robert Veilis, Thomas Beck, Anders Davidsen.
 
Afbud fra: John Larsen, Charlotte Pipenbring 

Nr. Punkt 
(* = fast 
punkt, jf. 
forretningsor
den)

Referat

1* Valg af 
referent

Anders

2* Godkendelse 
af dagsorden

Godkendt


3* Økonomi, 
herunder 
budgetopfølg
ning og salg

Billetsalg: Vi har pr. 30/9 solgt billetter for 680.000 kroner. 
Især oktober var en rigtig god måned, mens december 
tegner knap så lovende. I december får vi flere lukkedage 
omkring jul end normalt pga. maling. Vi har budgetteret 
med at sælge for 800.000 kroner for året som helhed.


Løn: I henhold til Thomas’ kontrakt stiger hans honorar i 
takt med pristalsregulering én gang årligt. Denne gang ser 
det ud til at blive højere end ventet.


Rengøring: Vi forøger udgifterne til rengøring betragteligt, 
men det er nødvendigt, fordi standarden hidtil har været for 
dårlig. Thomas er i dialog med et firma til opgaven, og han 
forventer snarest at indgå en fast kontrakt med dem. Der 
vil blive tale om daglig rengøring, og hver uge bliver der 
gjort rent 2 gange i den store sal og 1 gang i den lille sal.


Bestyrelsen som helhed ønsker at se kontrakten, inden 
den indgås. Som udgangspunkt er der dog opbakning til 
ideen, og vi giver dem 1 år, før vi evaluerer på, om det er 
pengene værd. Vi mangler ligeledes at få at vide, hvor 
meget kommunen kommer til at bidrage med til rengøring.



4* Repertoire Thomas har valgt at forlænge nogle af vores største 
filmsucceser noget længere tid end normalt, da det har vist 
sig at være en god forretning. Det gælder især Bamse og 
Hvor Flodkrebsene Synger.


Enkelte medlemmer af bestyrelsen spurgte ind til Avatar 2, 
men Thomas er overbevist om, at DFI ikke vil blive 
begejstret for det, så den bliver ikke aktuel hos os.


Jimi vil gerne appellere til børnefamilier, og af samme 
grund ønsker vi at indkøbe flere børnefilm. I 2022 har vi 
ikke haft særlig mange - bortset fra i de gratis filmpakker.

5* Huset Egenbetaling: Formanden er meget tilfreds med, at vores 
egenbetaling til renoveringen af huset kun beløber sig til 
20.000 kroner. Bestyrelsen ser frem til resultatet, og der er 
enighed om, at huset har fremstået slidt og beskidt.


Stole: Nye stole til sal 2 nævnes som ønske, men ifølge 
Thomas er det svært at finde billige, brugte stole i stort nok 
ensartet antal. Investeringen er foreløbig skudt til hjørne.


Helhedsplan: Robert (med flere) er utilfreds med, at vi slet 
ikke er blevet inddraget i den samlede helhedsplan for 
gården. Vi har et særligt ønske om at få (bedre) skiltning til 
biografen. Thomas vil forsøge at “invitere os selv med” i 
helhedsplanen. Når Jimi er klar med madbaren i starten af 
februar, ønsker vi også at få ham med i processen.


1. sal: Vi er ikke i mål med, hvordan 1. sal skal se ud, men 
arkitekterne som Jimi har hyret er interesserede i at 
komme med deres ideer. Vores relativt nye frivillige Sofie 
har også vist interesse for - sammen med medstuderende 
på designskolen - at være kreativ med ideer.

6* Frivillige Rekruttering: Det går godt med rekruttering af nye 
frivillige, og en del er under oplæring som enten 
billetsælger eller operatør. Det gør arbejdet lettere for 
Thomas på lang sigt ud fra den åbenlyse logik, at flere 
frivillige giver flere besatte vagter. Han var også positivt 
overrasket ift. fremmødet, da han for nylig bad om hjælp til 
at tømme 1. sal for møblement, så det er muligt at male.


Portrætter: Bestyrelsen har kun roser tilovers for Kittens 
initiativ med at portrættere nye frivillige. Thomas håber, at 
det på længere sigt også kommer ud eksternt, så vi kan 
bruge det aktivt til rekruttering.


Thomas har en forventning om, at når madbaren får huset 
til at blomstre, vil endnu flere søge mod os som frivillige.  



7* Orientering 
fra 
formanden, 
daglig leder 
og 
bestyrelsesm
edlemmer

Formanden ønsker, at vi får et samlet overblik over 
kontrakter. Nogle af disse findes i bestyrelsens interne 
Google Drev, men langt fra alle. 


Det mangler blandt andet at blive opdateret med Thomas’ 
ansættelseskontrakt og forpagtningsaftalen mellem 
Film6000 og Volkerts Fylke.

8* Næste møde 7. februar 2023

9* Evt. Spørgeskema: Sigrid og Tim fremlagde deres 
undersøgelse om engagement og fællesskab på baggrund 
af frivilliges besvarelser. Bestyrelsen har både fået denne 
på mail og print, og der vil blive taget stilling til 
anbefalinger på næste bestyrelsesmøde.


Vi mangler at samle op og konkludere på Johns analyse, 
som vi arbejdede på for et par bestyrelsesmøder siden.


Der er flertal i bestyrelsen for at tilbyde vores gæster at 
låne tæpper, da nogen synes, det kan være koldt i salene. 
Vi kan evt. spørge Jimi, om han kan/vil sponsere nogen.


