
Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 28. februar 2012

Der var 28/29 deltagere til generalforsamlingen.

Formanden, Kirsten Korsbæk bød velkommen, og vi startede med at synge en ny sang 
skrevet af Jens Dalum.

1: Valg af dirigent
Frank Nielsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamling er lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig.

2: Beretning om foreningens virksomhed
Formandens beretning:
Kirsten Korsbæk startede med følgende citat:
AT VOVE ER AT MISTE FODFÆSTE FOR EN TID
IKKE AT VOVE ER AT MISTE LIVET FOR ALTID
Herefter berettede Kirsten. Kino startede 2011 med at køre 2 film om dagen, dette viste sig 
at være et dårligt valgt tidspunkt. Kundetallet steg ikke, men det gjorde udgifterne. 
Det blev svært at få film pga. for få 35 mm kopier, og da Filminstituttet havde besluttet at 
give 200.000 kr. i tilskud pr. sal, der blev digitaliseret, besluttede bestyrelsen at Fjerritslev 
Kino skulle digitaliseres, hvilket kunne ske inden sommerferien. Den dårlige økonomi 
medførte, at Kino  blev nødt til at stoppe med eftermiddagsforestillingerne hele 
sommerperioden, samt bede operatørerne arbejde gratis efter digitaliseringen. Ikke alle 
operatører ville arbejde gratis, så vi måtte sige farvel til de fleste af operatørerne. Efter 
digitaliseringen kan vi få de nye film hurtigere, og billetsalget er hermed steget.
Solgte billetter fra:
uge 1 – 22 vistes 40 film (35 mm) solgt 2.831 billetter = 70,8 billet pr. film 
uge 22 – 26 vistes 7 film (digitalt med 2 film dgl.) solgt 774 billetter = 110,6 billet pr. film 
uge 27 – 52 vistes 30 film (kun 1 film dgl.) solgt 5.120 billetter = 170,6 billet pr. film 
Vi solgte 8.774 billetter hele 2011, det er 114 billetter i gennemsnit pr. film.
Med skolen i biografen, rød stue, børne- og ungdomsfilm samt seniorfilm har der været ca. 
11.300 besøgende i Kino. 
Vi har afholdt fyraftensmøder for passere og operatører, hvor der bl.a. tales om de daglige 
problemer i Kino.
I marts måned deltog Kino i kulturmesse i Aabybro mediecenter. Inden messen fik vi lavet 
en ny folder til Kino, som allerede er redigeret første gang.
Sponsor- trailer skærm er sat op.
Kino har haft samarbejde med 2 filmskoler, den danske filmskole og super 16, som begge 
har lavet film i Thorup Strand af og med fiskere derfra. De unge instruktører og producere, 
var i Kino til premieren. Dette blev et tilløbsstykke, og vi havde 3 ekstra forestillinger for 
fulde huse.
Den kommunale ungdomsskole lavede Maraton forestillinger med begge kommunens 
biografer.
Trods digitalisering har vi indtil nu valgt at beholde gamle Victoria, men den er besværlig at 

Generalforsamling den 28. februar 2012 
1



Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 28. februar 2012

betjene, og der er ikke så mange 35 mm film længere, så vi vælger snart at sætte Victoria på 
pension.
Dette er lidt af det, der er sket i Kino i 2011, hvilket har givet os troen på, at folk vil have en 
biograf og bruge den, og det må siges at være målet.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab 
Kassereren Lilli Torp fremlagde regnskab. 

Oversigtstal:
Indtægter: 653.600 kr.
-Udgifter: 255.503 kr.
-Omkostninger: 296.814 kr.
-Renteudgifter:   13.740 kr.
-Afskrivning:         00 kr.
Årets resultat:   87.543 kr.  

Billetsalget har været betydeligt højere i 2011 end i 2010. Seniorfilmklubben har ligeledes 
haft stor fremgang.
Egon Korsbæk fremlagde byggeregnskabet.
Ombygning af sal, nye stole, tag renoveret samt digitalisering inkl. 3D:
BUDGET: 1.500.000 kr.
Udgift i alt excl. moms 1.393.643 kr.

Tilskud bevilget og udbetalt pr. 31.12.11 1.297.350 kr.
Tilskud bevilget - ikke udbetalt endnu      10.000 kr.
Difference      86.293 kr.

Differencen er taget af egenkapitalen.
Sponsorer er: Private, virksomheder, fonde, kommune, region, LAG/EU- Kulturministeriet.
Egenkapitalen består af følgende:
Bygning 182.220 kr.
Udstyr   93.749 kr.
Kontant            310.726 kr.   
I alt 586.695 kr.

Spr.: Skal Victor (digitalfremviser) ikke fremgå af egenkapitalen?
Svar: Victor er afskrevet – derfor fremgår den ikke

Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt. 

4: Orientering fra arbejdsgrupperne:

Filmgruppen  holder sig orienteret om film og bestiller film til Kino.
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Idégruppen
Gruppen består af Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte Frederiksen, Annelise Pedersbæk, 
Bente Jensen, Kirsten Sundstrup, Kirsten Korsbæk og Ann-Grethe Dalum. Bente er kommet 
fast med i gruppen - et stort velkommen til dig Bente.
Vi har haft 8 forskellige udstillinger i Galleriet med tegninger, malerier, akvareller, 
fotografier, digte, tekstiler, pil og ler. Pt. udstiller Poul Albrechtsen sine malerier og 
lerfigurer.  
Peter Gantzler var på besøg i marts måned. I april var vi i Åbybro Messecenter til 
kulturmesse, hvor vi - iført Chaplin kostume - uddelte Kino-materiale og fik en god snak 
med de besøgende. 
Den 9. juni holdt vi indvielse af vores nye digitaliseringsapparatur for passere, operatører 
og arbejdsgrupper. Det var første gang, vi i vores Kino havde 3-D brillerne på - og det har 
været en stor succes lige siden. I juli havde vi besøg af den jordomsejlende Hinnerk Weiler - 
han fortalte om sin sejltur fra Europa til Amerika og viste dias herfra. En spændende aften 
og godt besøgt.
I september og oktober viste vi 2 kortfilm fra Thorup Strand ved 4 forestillinger. Nogle unge 
filmmennesker havde fundet frem til Thorup Strand til de unge fiskere herfra,  havde filmet 
livet med og omkring fiskerne, og det resulterede i to små mesterværker om det at være 
fisker på godt og ondt. Helt unge mennesker var instruktører og manuskriptforfattere til 
filmene, og de var i Kino til "premieren" og fortalte os om deres projekter. Ligeledes fortalte 
een af hovedpersonerne, fiskeren Henrik, om sine oplevelser med filmene. Det blev til 4 
Kino-aftener med fulde huse hver gang. Vi har igen haft et fint samarbejde med 
Folkeuniversitetet med film og foredrag. I januar var det Don Juan på programmet. Ebbe 
Steinmetz var igen foredragsholder. En herlig aften med  musik, foredrag, mad og vin. Kino 
er meget glad for samarbejdet med Folkeuniversitet og håber at kunne gentage successerne. 
Vi har også kommende arrangementer på tegnebrædtet:
Søndag den 11. marts kl. 15 har vi en eftermiddag med filmklip af og foredrag om Ove 
Sprogøe. Jacob Wendt Jensen kommer og fortæller og viser filmklip - kendte og sjældne - 
om den folkekære skuespiller, der døde i 2004. Der serveres kaffe og hjemmebag i pausen. 
Kom og vær med - I skal være hjertelig velkomne og kan bestille billetter allerede i dag - 
billetpris 100 kr.
Vi har planlagt en medarbejder-/passerfest for alle Kino-frivillige fredag den 13. april. Vi vil 
gerne på denne måde fra Kinos side takke alle frivillige.
Kig på loftet og se Jyttes "arkivalier" - scrapbøger fra Kinos Venners historie.  Et flot 
arbejde med artikler, billeder, annoncer, ang. Kino.
Tak til alle jer i idé-gruppen - vi hjælpes ad med udstillinger, arrangementer - har det sjovt 
og arbejdsomt sammen. Tak fordi I er klar til endnu et spændende Kino-år.

Driftsgruppen består af 4 medlemmer som mødes 1-2 gange om året. Charlotte står for 
indkøb af mange forskellige småting, Lone sender post og trailere samt hjælper alle i 
gruppen, Ulla laver passerplan, og Eva står for indkøb af slik.
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PR-gruppen   
Hver 7. uge laves der plakater, som omdeles til udvalgte steder i by og på land. Kino har 
købt en ny printer, så vi selv kan trykke plakaterne og derved spare en del penge. Mail adr. 
opdateres og nyhedsbreve sendes ud hver anden uge. Vi er på Facebook, hvor vi beretter om 
filmene. Gruppen laver filmannoncer til Fjerritslev Ugeavis og Hanbobladet. Sponsortavlen 
i foyeren opdateres med nye filmtrailere og evt. nye sponsorer. Holder styr på plakaterne i 
foyeren og udstillingsskabene. De viste reklamer holdes ajour. Idé til konfirmationsgaven 
kunne evt. være et gavekort fra Fjerritslev Kino. 
Udvalget består af Lasse Jørgensen, Marc-Hendrik Bremer, Kurt Brandi og Trine Svestad.

Operatørgruppen
Marc-Hendrik, Lasse og Kent er chefoperatører, som opsætter filmene. Passerne er 
operatører , hvilket alt i alt går godt.

Seniorfilmgruppen
Gruppen startede med 25 medlemmer, så 45 og endte med 70 medlemmer, mod 35 sidste år 
– stor succes med gode film, som der tales om, godt PR- arbejde fra alle. Der serveres kaffe 
og småkager inden filmene. Der sendes mail ud til medlemmerne, hvis der vises film, som 
gruppen mener, er indenfor deres målgruppe. Personlig billet for 6 film koster 175 kr. Klim 
Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel er sponsorer. Sæsonens sidste film vises på torsdag. 
Næste sæson starter i oktober. Vort mål med de næste 6 film er, at de skal være med alvor, 
humor og give stof til eftertanke. Der er lavet aftale med Ældre Sagen om at filmene 
annonceres i deres blad (ca. 1.000 medlemmer), filmene bliver ligeledes omtalt i Park 
Tidende der udkommer i 700 eksemplarer. Gruppen består af Jens Chr. Andreasen 
(formand), Kirsten Andreasen, Karen Leth fra Skovsgaard, Kurt Brandi og Trine Svestad.  

5: Indkomne forslag:
a: Forslag fra bestyrelsen:

Vedtægtsændring § 4 stk. 4: 
”Foreningen drives på frivillig basis. Operatørerne aflønnes.” Ændres til:  
”Foreningen drives på frivillig basis”

Ændringen blev enstemmigt vedtaget.
b: Andre forslag: Ingen

6: Fastsættelse af kontingent: Uændret 175 kr. årligt, dog 100 kr. for studerende og 
pensionister

7: Valg af forretningsudvalg på valg er: Ulla Tjell (modtager ikke genvalg) og Lilli Torp.
Lilli Torp genvalgt, Thomas Besand nyvalgt.
Valg af suppleanter til dette - på valg er: Trine Svestad og Thomas Besand. 
Trine Svestad genvalgt, Lone Thisted nyvalgt.
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8: Valg af revisor på valg er: Egon Korsbæk samt valg af revisorsuppleant på valg er: Claus 
Nielsen. Egon Korsbæk og Claus Nielsen blev begge genvalgt.

9: Eventuelt: Annette Weigelt udtalte, at hun er meget imponeret af det engagement som 
bliver udvist af alle frivillige, og så professionelt der bliver arbejdet i Kino. AW sagde 
mange tak for at bestyrelsen turde tage beslutningen om at renovere Kino. 
Boe Ottesen anmodede om, at postanmeldelser bliver lagt på bordet og ikke i postbakken.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Kirsten takkede Frank Nielsen og takkede for god ro og orden. Takkede ligeledes Ulla Tjell 
for tiden og arbejdet i bestyrelsen, 

Kirsten fortsatte: ”Det er ikke svært at finde personer til Kinoprisen, det er svært at vælge 
nogen frem for andre. Alligevel faldt mine tanker hurtigt på denne person. 

• En der aldrig er bange for at påtage sig at lære nyt.
• En der altid siger ja til at bytte eller tage ekstra passervagter.
• En der glæder sig, når det går godt, og rykker i bremsen når der må ændringer til.
• En der laver et kæmpearbejde med alle vore kroner, uden selv at få en eneste krone 

ud af det.
Ja, så kan det vist ikke skjules længere------
Kinoprisen går til Lilli Torp.

Generalforsamling den 28. februar 2012 
5


	Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 28. februar 2012

