
Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 13. marts 2014

Der var 44 deltagere til generalforsamlingen mod 35 sidste år.
Formanden Kirsten Korsbæk bød velkommen til både nye og ”gamle” medlemmer af Fjerritslev 
Kinos Venner.   

1: Valg af dirigent: Frank Nielsen blev valgt. 

2: Beretning om foreningens virksomhed: Formanden indledte med at oplyse, at hun for 10. gang 
skal aflægge formandsberetning, men det er jo ingenting sammenlignet med, at Fjerritslev Kino har 
25 års fødselsdag i år som foreningsbiograf. Kino kører stadig hver aften, derfor en stor tak til  den 
store gruppe, som brænder for Kino. 
Kino er opbygget med mange arbejdsgrupper, over arbejdsgrupperne er bestyrelsen, som består af 
forretningsudvalg samt formændene for arbejdsgrupperne. Bestyrelsen tager sig af de overordnede 
opgaver såvel som de praktiske daglige opgaver, da det er vigtigt, at man kender de opgaver, der 
skal tages beslutninger om. 
Billetsalget har været lidt dårligere i 2013 end i 2012. Der har ikke været de helt store sælgende 
film i 2013. På trods af dette er der solgt 9.244 billetter, dertil kommer de ca. 3.000 gæster fra ”med 
skolen i biografen”, børne- og ungdomsfilmklubben og seniorfilmklubben.  
Kino er blevet opgraderet til 48 frames, da bestyrelsen blev enige om, at vi ikke må komme bagud 
på det tekniske område. 
Det sidste år har bestyrelsen talt meget om ombygning af foyeren. Vi er enige om, at det optimale er
at bygge bagved Kino, da det giver mulighed for direkte adgang til salen for handicappede.  
Jammerbugt Kommune er ligeledes interesseret i forskønnelse på denne side af Kino. Facaden ud 
mod hovedgaden skal bibeholdes med plakater m.v.
2013 har været et travlt år med mange arrangementer, så der er godt, at vi har ca. 100 ”ansatte”, som
alle er frivillige. 
Kirsten sluttede af med at takke alle der støtter Kino, både som medlemmer og medarbejdere.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Lilli Torp fremlagde regnskabet.
Oversigtstal:
Indtægter: 744.120
-Udgifter: 326.396
-Omkostninger:          292.684
Renteindtægter:     6.750
- Afskrivning   34.731
Årets resultat:   97.058

Det totale billetsalg er ca. 22.000 kr. mindre end i 2012, medlemskontingent er steget, reklame 
indtægter er mindre end i 2012, salg af gavekort er stigende, og det er beløbet for filmleje også, dels
pga. mange premierefilm og dels pga., at der er vist flere film i Kino i 2013. 

Sp.: Hvad skyldes de faldende reklameindtægter?
Svar: Vi har ikke været så aktive med at opsøge reklame kunder i 2013
Sp.: Hvorfor giver Jammerbugtkontoen en lav rente – kan pengene ikke flyttet til en bedre konto?
Svar: Den gode aftale for Jammerbugtkontoen er ophørt, og det har ikke muligt at lave en ny aftale 
med en højere rente.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
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Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.

4: Orientering fra arbejdsgrupperne: 
Filmgruppen: Medlemmer – Jette Kreiner (formand) Lasse Jørgensen, Flemming Troelsen, Thomas 
Besand, Michael Jensen, Kirsten Korsbæk og Line Rasmussen. Holder møde ca. hver 2. måned, 
hvor de udvælger film. Der har været 3 Filmtræf i 2013. Det er meget vigtigt, at deltage i 
filmtræffene, da det er her, udbyderne viser kommende film, og efter digitaliseringen har vi 
mulighed for at få filmene meget hurtigt – inden vi har hørt om filmene andet sted fra.
Gruppen vælger filmene i fællesskab, Jette bestiller filmene hos udbyderne, Thomas skriver om 
filmene i Fjerritslev Ugeavis, Lasse klarer det med datoer og tidspunkter på plakaterne, Michael 
skifter plakater ud og hænger nye op både ude og inde. Som et led i større samarbejde mellem idé- 
og filmgruppen er Kirsten Korsbæk indtrådt i filmgruppen. Jette sluttede af med at takke gruppen 
for stort og godt arbejde samt for hyggelige møder.

Idé-gruppen:  Medlemmer – Anna-Grethe Dalum (formand), Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte 
Frederiksen, Annelise Pedersbæk, Bente Jensen, Kirsten Sundstrup og Kirsten Korsbæk.
I Galleriet har der været 8 udstillinger med malerier, lerskulpturer, fotos, væv, pil og lerpotter, 2 
udstillinger fra Thorup-Klim Skole og Klim Friskole. P.t. udstiller Rikke Kristensen og Ingrid Bech 
med keramik og tangbilleder. Jytte Kjeldahl laver scrapbøger om Kino.
Af arrangementer i 2013 kan nævnes følgende:

 Marts: I samarbejde med Folkeuniversitetet en aften om Søren Kirkegaard med foredrag og 
filmen Antichrist 

 Juni: Besøg af en skuespiller fra Skyggescenen, teater fra Psykiatriens informationscenter i 
Region Nordjylland. Stykket ”Pakkespil” blev vist.

 Oktober: ”Lyserød Lørdag” i forbindelse med ”Støt Brysterne”, hvor Kino viste ”Kvinden i 
Buret” og serverede gratis lyserød kage og kaffe. Overskuddet gik til Kræftens Bekæmpelse.

 Oktober: Michael Winther, ung filminstruktør fra Thisted, viste filmen ”Ske din Vilje”.
 Oktober: Filmbingo” i samarbejde med Biblioteket. Først en film-quiz på biblioteket, og 

bagefter  filmen ”Blue Jasmin” i Kino.
 Oktober: På ”Spil-Dansk-Dagen” viste Kino filmen ”Heftig og Begejstret” 
 November: Vistes filmen ”Til Ungdommen” - norsk film om politisk ungdom, der blev 

involveret i tragedien på Utøya.
 December: Besøg af filminstruktøren Nils Malmros, som holdt foredrag og viste filmen 

”Sorg og Glæde”
 Januar 2014: Afholdt passerfest for det arbejdende folk i Kino.

Anna-Grethe takkede alle i idé-gruppen for et stort arbejde, samt tak for at alle vil fortsætte i 
gruppen.

Driftgruppen: Medlemmer – Eva Søjberg (formand), Charlotte Andersen, Lone Andersen og 
Flemming Troelsen. Der kommer rengøringsdame en gang om ugen. Flemming står for indkøb af 
sodavand, Lone og Charlotte ordner vasketøj og står for div. indkøb så som toiletpapir, elpærer og 
meget, meget mere, Eva køber slik og popcorn.

Sp.: Hvem står for indkøb af øl.
Svar: Det gør Kirsten. Hvis der mangler øl, kan passerne selv købe lidt, der bliver ikke solgt ret 
mange.

PR-gruppen: Medlemmer – Marc-Hendrik Bremer, Kurt Brandi, Trine Svestad, Lasse Jørgensen og 
Thomas Besand. Arbejdsopgaver bliver fordelt mellem medlemmerne, som gør alt for at Kino 
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bliver kendt, set og hørt i medierne, bl.a. via Facebook, mail, ugeaviser og plakater. Gruppen skaffer
kunder til at købe reklamer, som vises i Kino før aftenens film. Marc-Hendrik designer og trykker 
alle publikationer, samt opdaterer Kinos hjemmeside, Thomas laver filmanmeldelserne til 
Ugeavisen. Stor ros til Thomas for det. Trine sluttede med at efterlyse gode ideer til nye PR-tiltag.
Operatørgruppen: Pt. er der ca. 31 operatører og 13 billetsælgere. Billetsælgerne og operatørerne er
Kinos ”Rygrad”, udtalte Marc-Hendrik. Alle filmene bliver sat op af en chefoperatør, og operatøren 
starter filmene. Billetsælgerne sælger de fleste billetter, og hovedparten af Kinos indtægter går 
gennem deres hænder. Gruppen sørger for at maskinerne virker, og de sætter en ære i at alt fungerer.
Hvis en udlejer har glemt at sende en film, sender de da bare Jens Dalum til Aarhus efter den. Tak 
til Jens for at redde den dags film.
Gæsterne sættes i centrum, vi er til for gæsterne. Hvis der f.eks. kun er en gæst til en film, er smilet 
til ham/hende lige så varmt, som det er til gæsterne ved en fyldt sal. Gæsterne skal føle sig 
velkommen og have en god oplevelse. 
Der er vist ca. 480 film i 2013, og kun en gang er filmen aflyst – og gæsterne sendt hjem pga. 
tekniske problemer. Tak til alle. 

Seniorgruppen: Senior filmklubben har været en succes, der er ca. 130 medlemmer. Det har været 
positivt at spille film både formiddag og eftermiddag, herved har flere fået mulighed for at deltage. 
De personer vi har mail adr. på får løbende tilsendt informationer om film. Programmet omtales i 
Park Tidende og Ældre Sagens blad. 
Formiddagsholdet: Gertrud Ane Christensen, Sonja Breum, Trine Svestad og Kurt Brandi. 
Eftermiddagsholdet: Kirsten Andreasen, Jens Chr. Andreasen og Karen Leth. Eftermiddagsholdet 
ønsker at stoppe. Trine takkede dem for godt samarbejde. Gruppen finder afløsere for dem.
Vi ønsker, at filmene skal være spændende, alvorlige og afvekslende, og selvom man evt. har set 
filmen før, kan den godt ses igen med et godt udbytte. Filmene vises den 1. torsdag i måneden fra 
oktober til marts. Prisen for de 6 film er 200 kr. Seniorgruppen har haft et godt samarbejde med 
Ældre Sagen i 2013.
Håbet er også, at seniorklubben kan være medvirkende til at skaffe nye ”kunder” til Kinos øvrige 
film. Der lød en tak til sponsorerne Klim Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel. Herefter lød et 
”Velkommen i Senior Bio til oktober”.

Stolegruppen:  Egon Korsbæk fortalte om tankerne om tilbygning af Kino og viste skitser af  
tilbygningen. Der har været kontakt med Karsten Jørgensen, Jammerbugt Kommune vedr. 
tilbygning og  Jørgen Jensen har lavet en foreløbig skitse. Tanken er, at der skal være en foyer med 
plads til ca. 40 personer ved borde og stole, depotrum med direkte adgang udefra, og der skal være 
direkte adgang til salen og toiletter for handicappede med de store kørestole.
Kino ejer smøgen og vejen langs med parkeringspladsen, og Jammerbugt Kommune ejer 
græsarealet samt grunden, hvorpå der står et skur. Tanken er, at Kino og Kommunen bytter grunde, 
så Kino får græsarealet, hvor vi gerne vil have tilbygningen. Problemet er dog, at brugeren af skuret
har fået påbud om at fjerne skuret inden 1. marts 2014, men skuret står der endnu med den 
begrundelse, at brugeren mener, han har vundet hævd over grunden. Kino afventer afklaring fra 
Jammerbugt Kommune, inden vi kan komme videre. Efter en forhåbentlig positiv afklaring for 
Kino skal der laves en endelig tegning, og der skal søges penge til projektet. 
Sp.: Hvor stor tænkes tilbygningen?
Svar: Ca. en fordobling af Kinos nuværende foyer og depotrum.
Sp.: Hvor skal de 2 indgange være?
Svar: En ny indgang fra parkeringspladsen mod nordvest, den nuværende indgang bevares – men 
aflåst – således man kun benytter den nye indgang.
Sp.: Bibeholdes Galleriet?
Svar: Det er uafklaret / evt. i den nye foyer
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Sp.: Hvor flyttes trappen hen?
Svar: Trappen flyttes ud i nuværende foyer, pga. bedre plads til kørestole.
Sp.: Hvor høj bliver tilbygningen, er det måske det, der generer brugeren af skuret?
Svar: Tilbygningen bliver ikke højere end nuværende bygning og kan derfor ikke genere naboen.
Sp.: Hvem forsikrer udstillede varer i Galleriet?
Svar: Det gør udstiller – hans/hendes ansvar at have forsikring.

5: Indkomne forslag: Ingen

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

7: Valg af forretningsudvalg på valg er: Lilli Torp og Thomas Besand. Begge genvalgt.
Valg af suppleanter til forretningsudvalget på valg er: Trine Svestad og Lone Thisted. Begge 
genvalgt.

8: Valg af revisor på valg er: Egon Korsbæk – genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant på valg er:  Anders Henriksen - genvalg.

9: Evt.: Sp.: Hvem henvender man sig til, hvis man vil leje Kino? 
Svar: Man kontakter formanden. Prisen er 1.500 kr. for lys og varme, hvis man lejer salen uden 
film. Man må vise film for en lukket gruppe. 

Frank Nielsen takkede for god ro og orden.
Kirsten takkede Frank for hjælpen som dirigent. Herefter læste hun digtet ”Humlebien”

”Af humlebien kan du lære meget
den er af andre blevet målt og vejet
man siger, den ikke kan flyve selv
den ved det blot ikke – sikke et held
den flyver nemlig rundt og er ligeglad
den flyver frejdigt ud til hver blomst og hvert blad
gør du selv, som den uvidende bi
så kan du gennemføre alle de ting, du godt kan li
så længe du har en humlebis ukuelighed
lykkes selv den største umulighed

Kinoprisen i år går til en meget aktiv person, hun er vild med film, har været det fra sin barndom. 
Hun ”networker” på Facebook og mails. Hun er vores bedste reklamestøtte, alle som møder Trine 
får en reminder på, hvilken fantastisk film der går lige nu i Kino. 
Ja – I har måske gættet det, det er Trine Svestad”

Tak til alle fra Kirsten
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