Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 15. februar
2010

Formanden, Kirsten Korsbæk bød velkommen, og vi startede med at synge ”Vennesang”.
Der var 43 deltagere til generalforsamlingen.
1: Valg af dirigent
Jens Sørensen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamling er lovlig indkaldt.
2: Beretning om foreningens virksomhed
Formandens beretning:
2009 blev det første år i egen bygning i 20 år. Det er også året for Fjerritslev Kinos Venners
20 års fødselsdag, som blev markeret med tryllekunstner, gadekaffe, børnetegninger og 3
Chapliner, som forsøgte at få folk ind til trylleri, tegning og kaffe. Vi fik også mange nye
medlemmer denne dag.
23. oktober var en rigtig dejlig aften med ”Kryds og Vers”.
Strategi er blevet et fast punkt på bestyrelsesmøderne – hvad vil vi med Kino? Dette har bl.a.
medført et møde med arbejdsgrupperne den 31. oktober. Bente Buchhave kom med et oplæg,
hvorefter der blev arbejdet i grupper om Kinos fremtid.
Gennem samarbejdet med Bente Buchhave, er bestyrelsen blevet opmærksom på nogle forhold, som er relevante i Kino-organisationen – som følgende:
 For os er ledelse = motivation
 Vi har og ønsker fortsat at have en lærende kultur – ikke en kontrollerende
 Der er en dualisme mellem produktet til kunderne – og det at vi er frivillige
 Vi som bestyrelse er idéfangere – alle I frivillige kommer med idéerne
Dette har også medført, at der er inviteret til endnu en idédag for passere, arbejdsgrupper og
bestyrelsen den 6. marts 2010.
Vedr. renovering af Kino er vi kommet lidt længere i planerne.
Jørgen Jensen har gratis stillet sig til rådighed med tegninger og idéer til ombygningen.
Ulla Tjell er ved at søge penge fra fonde. Vi er opfordret til at søge penge til både ombygning
af salen, nye stole, digitalt udstyr og online-booking.
Der er solgt 6.669 billetter i 2009 (ca. 200 flere end i 2008) + børne- og ungdomsfilm, med
skolen og rød stue i biografen og seniorfilmklub. I alt ca. 10.300 besøgende. Dertil kommer
besøgende til de forskellige udstillinger.
Henrik Bech har været tovholder i at få børne- og ungdomsfilmklubben til at fortsætte efter
ebh’s krak. Der er lavet aftale med Sparekassen Himmerland. Børne- og ungdomsfilmklubben
kører nu som en arbejdsgruppe under Kino. Sparekassen Himmerland betaler for program,
trykning af billetter og de sælger billetterne. Vi har været nødsaget til at hæve prisen for
børne- og ungdomsfilmklubberne.
Seniorfilmklubben kører stadig, takket være seniorgruppen og ikke mindst formanden.
Kristian Agerholm Jensen har bedt om, at vi finder en til at overtage arbejdet med hjemmesiden, det er taget til efterretning med beklagelse, da Kristian har været en dygtig og god samarbejdspartner. Vi får meget ros for hjemmesiden. Stor tak for det.
Vi har været heldige at finde Marc-Hendrik Bremer, som vil arbejde videre med hjemmesiden. Velkommen til Marc.
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2009 blev et år med mange udfordringer for Kino. Den største udfordring er at sikre fremtiden
for Kino. Vi er godt i gang i forhold til de fysiske- og teknologiske rammer. I forhold til opbakningen til arbejdet omkring Kino, tænker vi meget på, hvordan vi fortsat kan have en så
stor og engageret kreds af frivillige. Vi vil meget gerne have flere unge og deres idéer med ind
i Kino-arbejdet.
Tak til alle jer der gør et kæmpe stykke arbejde for Kino, og tak til alle jer der bruger Kino.
Vi er afhængige af jer alle sammen.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde regnskab.
Oversigtstal:
Indtægter:
550.662 kr.
-Udgifter:
156.338 kr.
-Omkostninger: 352.315 kr.
+Renteindtægter: 11.123 kr.
-Afskrivning:
15.000 kr.
Årets resultat: 38.132 kr.
Der er solgt flere billetter i 2009 end sidste år.
Udgift til filmleje er steget i forhold til sidste år bl.a. pga. højere billetsalg, betaling af leje af
børne- og ungdomsfilm samt en uges ekstra forestillinger. Mindstepris for filmleje er 900 kr.
Reklameindtægter er faldende – måske pga. krisen.
Forsikring er steget pga., at vi nu er ejer af bygningen.
Modtaget 20.000 kr. i tilskud til pc-popcornmaskine fra kulturaftaler i Region Nord.
Fra Landdistriktsmidler modtaget 50.000 kr. til tilskud til køb af bygning.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.
4: Orientering fra arbejdsgrupperne:
Filmgruppen mødes hver 2. måned. Har bl.a. samarbejdet med Gymnasiet ifm. med spansk
film og Folkeuniversitetet vedr. operaen La Boheme.
Jette er blevet formand for børne- og ungdomsfilmklubben.
Børnefilmklubben har 205 medlemmer og ungdomsfilmklubben har 50 medlemmer.
Medlemmer af filmgruppen: Jette Kreiner (formand), Liv Jensen, Karen Jørgensen, Poul Jørgensen, Lasse Jørgensen, Per Iversen og Lise Rosschou.
Idégruppen der har været 8 meget forskellige udstillinger. Vi får henvendelser fra kunstnere,
som gerne vil udstille i Galleriet, hermed forsøger vi at lave så bredt et repertoire som muligt.
Der har været fugle- og landskabsbilleder, grafik, skulpturer, tekstiler, malerier og lamper.
Vi er specielt glade for udstillingerne fra skoleelever. Pt. har 1. og 4. klasse fra Trekronerskolen en udstilling om ”Engle”.
Den 21. april holdt Nils Malmros foredrag om filmen ”Kærestesorger”. Filmen blev vist efterfølgende. Der kan lige tilføjes, at Nils Malmros den 2. februar modtog Carl Th. Dreyer pri
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sen 2010. Prisen på 50.000 kr. uddeles af Carl Th. Dreyers Mindefond som anerkendelse for
en fremragende kunstnerisk indsats.
Lørdag den 20. juni fejrede Kinos Venner 20 års fødselsdag. Der var trylleri, klovneri, tegnekonkurrence for børnene, film for hele familien, gratis film for medlemmer, kaffe på kanden
og saftevand på kanderne. En herlig dag med mange besøgende.
23. oktober 20 års- jubilæumskoncert med På Kryds og Vers. Trioens første koncert fandt sted
i Kino umiddelbart efter Kino’s Venners stiftelse. Det blev en fantastisk aften. Tusind tak til
trioen.
Søndag den 24. januar 2010, havde vi i samarbejde med Folkeuniversitetet operaaften i
Kino. Docent Peter Vang introducerede operafilmen La Boheme. Der blev serveret lidt let
mad herefter en stor filmoplevelse med La Boheme. Tak til Folkeuniversitetet - en speciel tak
til Margrethe og Bruno Christiansen.
Af kommende arrangementer planlægger vi, som Kirsten nævnte, en idédag den 6. marts. Alle
inviterede opfordres til at melde sig til dagen til støtte og gavn for vores Kino.
Tak til alle idé-gruppe-folk. En speciel tak til Annelise, som folder de fine ”kuverter” til Kinogavekortene og tak til Jytte, som ajourfører scrapbøgerne. Tak til alle for herligt samarbejde.
Medlemmer af idégruppen: Anna-Grethe Dalum (formand), Birthe Frederiksen, Jytte Kjeldahl, Kirsten Korsbæk, Annelise Pedersbæk, Kanne Pries, Preben Skibsted og Kirsten Sundstrup.
Driftsgruppen Joan er desværre stoppet, så der er kun 3 medlemmer pt. Der efterlyses en person til Joans opgaver, som bl.a. er indkøb og kontakt med rengøringsdamen mv. Lone sender
post mv. Ulla laver passerplan og Eva står for indkøb af slik.
Medlemmer af driftsgruppen: Eva Søjberg (formand), Lone Andersen og Ulla Schønberg.
PR-gruppen har kun få møder, det går godt i gruppen. Marc-Hendrik Bremer er ny i gruppen.
Der sættes plakater op overalt, kontakt venligst gruppen, hvis der findes mangler af plakater
relevante steder.
Hvad forventes af PR-gruppen? Gruppen vil gerne opsøge virksomheder mht. reklamer i
Kino.
Medlemmer af PR-gruppen: Trine Svestad, Kurt Brandi, René Klitgaard, Villiam Johnsen og
Marc-Hendrik Bremer.
Operatørgruppen ros til gruppen fra Jesper, det kører godt, det er ene dygtige operatører, vi
har. Der mangler 2 nye operatører til sommer.
Medlemmer af operatørgruppen: Jesper Nyvang (formand samt afl.), René Klitgaard (næstformand), Peter Madsen, Kirstine Petersen, Liv Jensen, Lasse Jørgensen, Kristian Rønnow
Nielsen, Annika Kvist afl., Claus Larsen afl., Nina Stahl afl., Charlotte Jensen afl., Villiam Johnsen afl., Jens Chr. Andreasen for seniorfilmgruppen og Regnar Kær for seniorfilmgruppen.
Seniorfilmgruppen viser 6 film i vinterhalvåret. Der er solgte 50-60 billetter i denne sæson,
det er færre end tidligere. Der er sket prisstigning til 180 kr., hvilket måske er årsagen til det
faldende billetsalg?
Medlemmer af seniorfilmgruppen: Jens Chr. Andreasen (formand), Kirsten Andreasen, Birtha
Ansø, Kirsten Klit, Annelise Kær og Regnar Kær.
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Stolegruppen Allerede i 2006 startede tanken om at renovere Kino. Der blev afholdt et møde,
Lys & Lyd blev kontaktet, der blev lavet råskitser mv., digital fremvisning blev drøftet. Senere
kom ”Fælleden” ind i billedet, og tingene blev sat i bero.
Der kom gang i stolegruppen igen. Denne gruppe har holdt 7 møder og været på 2 studieture.
En tur gik til Klovborg og Karup. Den anden tur gik til Aars. På disse ture oplevede vi loka
ler, stole, teknik, indretning, løsningsmuligheder af en lang række problemer. I Klovborg var
der endda digital- og 3-D fremvisning.
I foråret fik vi Jørgen Jensen med på banen. Han har lavet tegninger og beregninger. Tegningerne er godkendt af Jammerbugt Kommune og brandtilsynet.
Firmaerne Granly, Korsholm Tømrer- & Snedkerforretning og Palle Breinholt blev inviteret
til besigtigelsesmøde i Kino mhp. at indhente et underhåndstilbud.
Alle 3 firmaer kom med tilbud på ombygningen. Der blev stemt om, hvilken håndværker der
skulle have arbejdet. Valget faldt på (hvis vi få penge til renoveringen) Korsholm Tømrer- &
Snedkerforretning.
Hvis alt går i orden, forventer vi at renoveringen foretages i maj 2010 med Jørgen Jensen som
tilsynsførende.
Jørgen Jensen redegjorde fint for ombygningen. Stilen i den renoverede sal, bliver som et amfiteater. Gulvet sænkes ca. 40 cm. foran og hæves ca. 160 cm. bag i salen. Der laves handicapvenlig rampe og der sættes lyddøre i, så støj udefra ikke kan høres.
Ulla Tjell søger forskellige fonde mv. om penge til ombygningen. I forbindelse med ombygningen af salen, søges der også om penge til Online-booking.
Digitalisering af Kinos fremvisning er blevet aktuel og Egon Korsbæk redegjorde lidt om digitalisering og 3-D fremvisning. FMMB (Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer)
råder biograferne til at vente med digitalisering og 3-D fremvisning, idet de gerne vil have en
national aftale mht. finansiering af udstyr.
Ry Biograf har netop installeret 3-D. Ry Biograf har 90 stole, som Fjerritslev Kino, og anbefaler alle, at man går i gang.
Struer og 32 biografer med ca. 60 sale undersøger indkøbsmuligheder, som er ca. 30-40 % billigere end tidligere indhentede tilbud - pga. mængderabat.
En model er, at distributører og producenter vil medfinansiere med op til ca. 80%, af investeringen i digitaliseringen, som udbetales over en periode på 10 år.
Anbefaler at bestyrelsen arbejder videre med sagen.
Medlemmer af stolegruppen: Jens Dalum (formand), René Klitgaard, Jesper Nyvang, Erik
Olesen, Egon Korsbæk, Claus Larsen, Jørgen Jensen og Sonja Breum.
Arbejdsgruppernes beretninger taget til orientering.
5: Indkomne forslag – ingen forslag
6: Fastsættelse af medlemskontingent:
Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent:
150 kr. årligt, dog 75 kr. for studerende og pensionister
7: Valg af forretningsudvalg:
2 medlemmer til forretningsudvalget: Lilli Torp og Ulla Tjell. Begge blev genvalgt.
2 suppleanter til forretningsudvalget: Lasse Jørgensen og Trine Svestad. Begge blev genvalgt.
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8: Valg af revisor:
1 revisor: Egon Korsbæk - genvalgt
1 revisorsuppleant: Frank Nielsen - genvalgt
9: Evt.:
Formanden sagde stor tak til Kristian Agerholm Jensen og Joan Jørgensen for godt arbejde
igennem årene.
Årets Kinopris:
”Victoria er en dame med mange nykker
hver aften hun filmen igennem tygger.
Lidt småsyg hun er for opmærksomhed
det driller hun opra’tører´ne med
hun siger de mærkeligste lyde
får operatørerne til at svede og syde
de ringer på et nummer
René han kommer
han taler bestemt til Victoria
og pudser hendes glorie
så kører alt, som hør og bør.
Tak for de ting du går og gør.
Du er udsat for meget brok
engang imellem er det nok
og du får lyst at gå amok.
Så får vi os en lille snak, TAK!!!”
René Klitgaard fik Kinoprisen.
Kurt Brandi tilkendegav, at det er en god ting med fribilletterne, det er god reklame og kan
give nye kunder til Kino.
Kurt gav endvidere udtryk for, at nord-facaden ud mod parkeringspladsen, kan blive pænere,
hvis der kommer motiver på Kino skiltet. Han udleverede et forslag til Kirsten Korsbæk.
Trine Svestad ønskede en stumtjener mere i foyeren.
Der var også ønske om en større opslagstavle til passerne.

Ref.: Sonja Breum
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