
REFERAT

GENERALFORSAMLING I FJERRITSLEV KINO DEN 5.2.2009

1. Valg af dirigent:

Frank Nielsen blev valgt

2. Beretning om foreningens virksomhed:

Formanden  ønskede alle tillykke med købet af Kino den 1. februar 2009. Bygningen har fra 
Kinos Venners overtagelse af biografdriften i 1989 været ejet af ebh-bank, som krakkede i 
efteråret 2008. Bygningen blev købt til en fordelagtig pris, og Kino har pengene og skal ikke 
ud og låne.

Henrik Bech fra Børne- og ungdomsfilmklubbens bestyrelse har meddelt, at han vil arbejde for
at klubben overlever. Der er flere muligheder, enten med kommunalt tilskud eller ved at søge 
den nye bank eller de andre pengeinstitutter i byen. Han vil også prøve at få seniorfilmklubben 
til at køre videre.

I 2008 arbejdede Kino frem imod projekt Fælleden sammen med mange andre 
kulturinstitutioner, sportsklubber, skoler o.s.v. Desværre gik projektet ned sammen med 
banken. Vi håber nu, der vil være en social værdi tilbage af det store samarbejde og at vi vil 
gøre brug af hinanden i fremtiden.

Renovering af stole i salen er stadig vort mål, hvis vi kan skaffe penge. Stolegruppen er trådt i 
aktion igen og undersøger muligheder for flere fondsmidler, indretning af sal, indkøb af 
stole mm. Vi har søgt Kulturfonden Nordjylland og fået  bevilget 20.000 kr. til udendørslys i 
udstillingsskabe og i smøgen, 70.000 kr. til stole. Desuden har vi søgt Landdistriktsmidlerne 
om 250.000 kr. til køb af Kino og har netop i dag fået besked om, at vi har fået 50.000 kr.
Vi skal i gang med endnu flere ansøgninger

På et tidspunkt skal vi tænke i digitalisering, men på nuværende tidspunkt er der ingen 
afklaring på, hvornår og hvordan det skal være. Vores forening fmmb arbejder hen imod, at 
filmselskaberne og producenterne også må bidrage, for at biograferne skal overleve.

I 2008 blev der solgt 6.433 billetter mod 5.462 i 2007. Med alt det andet, som foregår i Kino - 
skoleforestillinger og Rød Stue, børne- og ungdomsfilm, seniorklub - har vi ca. 11.000 gæster 
i Kino om året.

Kino fungerer stadig, fordi så mange arbejder gratis for Kino, og det er vi både taknemmelige 
og glade for.

Alt i alt et team, næsten lidt ligesom herrehåndboldlandsholdet, VI spiller bare bedre. Tak for 
det.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Spørgsmål og svar i forbindelse med beretningen:

Kaj Pries: Hvorfor skulle handelen med ebh-bank gå så hurtigt, og hvad er prisen? 

Kirsten Korsbæk: Den 16. januar blev formanden ringet op af den nye afviklingsdirektør Erik
B. Hansen fra Ebh-bank med tilbud om Kino-bygningen til fordelagtig pris. Den 21. 
januar havde forretningsudvalget v/Kirsten Korsbæk og Ulla Tjell møde med direktøren, og de 
blev bedt om at svare senest den 23. januar. Forretningsudvalget holdt møde den 21. januar 

1



om aftenen og blev enige om at et køb var forsvarligt. Det vil koste Kino ca. 10.000 kr. mere 
om året Prisen for biografen vil kunne ses i regnskabet for 2009. 

Ulla Tjell: Vi vil søge om årligt driftstilskud fra kommunen. Nu skal der tænkes i strategier, vi 
skal finde priser på forskellige tiltag.

Peter Madsen: Prøv at søge midler fra Tuborg-Fonden.

Jens Dalum: Stolegruppen er blevet pålagt at lave et projekt mht nye/brugte stole. Vil besøge 
andre biografer og få ideer. Bestyrelsen tager beslutning om det endelige resultat.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab:

Kassereren fremlagde regnskab.

Oversigtstal:

Indtægter 411.522 kr.

- Udgifter 116.897 kr.

- Omkostninger 254.484 kr.

+ Renteindtægter 18.859 kr. 

- Afskrivning 15.000 kr.

Årets resultat: 44.000 kr.

Billetsalg, billetsalg 2 (forestillinger udenfor almindelig filmforevisning), kiosksalg steget. 
Medlemskontingent faldet en smule. Reklameindtægter steget. Salg af gavekort steget. 
Personalelønninger steget i forhold til 2007, der har været flere afløsere og operatører, der i 
2007 arbejdede frivilligt, får nu løn. 

4. Orientering fra arbejdsgrupperne:

Filmgruppen: Mødes hver 2. md. Vælger film, holder øje med filmtal fra andre biografer, 
læser anmeldelser, tager på filmtræf. 2 personer fra gruppen har netop været på træf i Århus i 3
dage. Opfordrer alle til at tilmelde sig Artcinema - det vil være en stor hjælp til 
filmbestillingen. Der er p.t. 27 brugere af Artcinema. 

Idé-gruppen: Der er 8 medlemmer. De laver arrangementer og udstillinger. Der har været 9 
udstillinger i 2008. Har lavet arrangementer sammen med Folkeuniversitet og Fjerritslev 
Gymnasium. Arbejdsgruppefest blev afholdt i oktober. 

2009 er året, hvor Fjerritslev Kinos Venner har 20 års fødselsdag, og i den anledning er der 
planer om fødselsdagsarrangementer i løbet af året.

Den 21. april kommer Nils Malmros i Kino og holder foredrag om hans nye film 
"Kærestesorger". Samme eftermiddag holder han foredrag på Fjerritslev Gymnasium for 
gymnasieeleverne.

Driftsgruppen v/Ulla Schønberg: I driftsgruppen får vi i Kino-ånden

Hver især en del fra hånden

vasker vore viskestykker

køber slik som folk henrykker

husker at få filmen sendt
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gi'r passerplanen som bekendt.

PR-gruppen: René laver plakater og Kristian Agerholm hjemmeside. Ros til gruppen for 
flotte plakater og hjemmeside. Trine sætter plakaterne op.

Operatørgruppen: Har fået nyt spoletårn til 5000 m. Gruppen har holdt julefrokost.
Der er kommet 4 nye operatører og 2 er holdt op. Jesper er nu afløser.

Seniorgruppen: Der er 6 medlemmer i gruppen. Der vises 6 film pr. sæson og der er 70 - 80 
tilskuere pr. gang. Der er solgt 110 billetter gennem ebh-bank.

Stolegruppen: Der er 7 medlemmer i gruppen. Der er holdt 1 møde i år, hvor følgende forslag 
blev formuleret: Den bageste halvdel af gulvet hæves skråt med 30 - 50 cm. Stolene flyttes helt
op mod bagvæggen. Sidegangen og bageste sidedør nedlægges, og gangen lægges i midten af 
salen. Nye stole vil koste ca. 170.000 kr., og stolerækkerne vil blive anbragt med 20 cm's 
ekstra "wellness"-afstand. Studieture til andre biografer planlægges. Tilbud skal indhentes.

Medlemmer af arbejdsgrupperne:

Filmgruppen: Jette Kreiner, Karen Jørgensen, Poul Jørgensen, Lise Rosschou, Lasse 
Jørgensen, Liv Jensen

Idégruppen: Anna-Grethe Dalum, Birte Frederiksen, Jytte Kjeldahl, Kirsten Korsbæk, 
Annelise Pedersbæk, Kanne Pries, Preben Skibsted, Kirsten Sundstrup

Driftsgruppen: Eva Søjberg, Lone Andersen, Joan Jørgensen, Ulla Schønberg

Operatørgruppen: René Klitgaard, Peter Madsen, Kirstine Petersen, Liv Jensen, Kristian 
Rønnow Nielsen, Lasse Jørgensen, Pernille Jensen,  Jesper Nyvang afl., Laura Lykke Jernsø 
afl., Annika Kvist afl., Claus Larsen afl., Nina Stahl afl. 

PR-gruppen: Kristian Agerholm Jensen, René Klitgaard, Mille Sundstrup, Trine Svestad

Seniorgruppen: Jens Christian Andreasen, Kirsten Andreasen, Birtha Ansø, Kirsten Klit, 
Annelise Kær, Regnar Kær

Stolegruppen: Jens Dalum, René Klitgaard, Jesper Nyvang, Erik Olesen, Egon Korsbæk, 
Claus Larsen, Sonja Breum

5. Indkomne forslag: Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent: Ingen ændringer. 150 kr. for alm. medlemmer, 75 kr. for pensionister.

7. Valg af forretningsudvalg:

3 medlemmer til forretningsudvalget: Kirsten Korsbæk og Sonja Breum genvalgt. Lilli Torp 
nyvalgt. Tove Olesen ønskede ikke genvalg. 

2 suppleanter til forretningsudvalget: Trine Svestad genvalgt, Lasse Jørgensen valgt. 
Kristian Agerholm ønskede ikke genvalg.

8. Valg af revisor: Preben Skibsted genvalgt. Frank Nielsen genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt: Formanden oplyste, at der ved vedtægtsændringerne var sket en skrivefejl i § 6, stk. 4 punkt 7. 
Det korrekte er: Valg af forretningsudvalg og suppleanter til dette.

Jens Christian Andreasen: Efter bankens konkurs må gruppen til næste år selv stå for 
filmforevisningen og indtægter/udgifter.  Jens Christian har spurgt seniorerne, om de vil 
være villige til at betale mere for senior-billetterne - gerne det dobbelte -, således at 
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seniorfilmene kan fortsætte, og det fik han positivt svar på. Seniorerne har hidtil betalt 60 kr. 
for 6 forestillinger. 

Ulla Schønberg: Stor ros og tak til operatørerne. Er der koks i det, ringer de til hinanden og 
løser problemerne. Vi er altid i trygge hænder.

Kirsten Korsbæk:   Tove Olesen ønsker ikke at fortsætte som kasserer på grund af stort 
arbejdspres  i sin forretning. Takkede Tove for tørnen hun har taget med Kinos pengekasse, et 
fantastisk stykke arbejde, som vi med sindsro kan overlevere til den nye kasserer Lilli Torp.

Tove sad så vel tilpas

Vogted` på vor pengekas`

Vi andre var så trygge

Så vi ku` bare hygge.

For regninger bliver` fler og fler`

I bedemands favør.

Vi siger derfor mange tak

Med Kinopris og mange klap.

Formanden uddelte Kino-prisen 2008 til Tove Olesen

Referent: Anna-Grethe Dalum
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