Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 7. marts 2019
Der var 57 deltagere til generalforsamlingen (53 deltagere 2018).
Formanden, Bente Jensen bød velkommen.
1: Valg af dirigent: Annette Weigelt blev valgt. Annette konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt.
2: Beretning om foreningens virksomhed: Bente aflagde en god og fyldestgørende årsberetning.
Se medfølgende fil.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Tove Olesen fremlagde regnskabet.
Oversigtstal:
indtægter:
823.114
- udgifter
379.101
- omkostninger
305.968
renteindtægter
00
Årets resultat
138.046
Kasserens bemærkninger til regnskabet:
Vedr. leje af biografen: Indtægten er faldet ift. 2017, da mange af disse film, er solgt som åbne
forestillinger og derfor bogført under billetsalg.
Udgift til el er steget pga. efterregulering fra tidligere år.
FMMB og DB kontingent med moms ikke betalt i 2018, da regningen først er kommet i februar
2019, derfor vil denne udgift blive dobbelt i 2019.
Der er oprette konto på 2.000 kr. til byttepenge.
Vedr. småanskaffelser, er der kun købt SUB- Reader i 2018.
Spr.: Hvorfor er filmlejen steget?
Svar: Det er vist mange premierefilm, og filmlejen er 15% højere end på de øvrige film.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskaber enstemmigt.
4: Orientering fra arbejdsgrupperne.
Driftgruppen ved Eva Søjberg: Ina Bach, Lone Andersen, Kirsten Lund Larsen og Eva Søjberg.
Eva orienterede ganske poetisk:
”Ina farer rundt med sin klud
finder et støvfnug og smider det ud.
Støvsuger, vasker og renholder alt
Inas funktion ganske kort fortalt”
”Hjemme hos Lone gløder vaskemaskinen
vore viskestykker og klude befinder sig i den.
Alt bliver rent, som nyfalden sne
så pletterne får ingen at se”
”Der er også andre behov som fylder
her er det Kirsten, der går og tryller.
Fløde og kaffe skaffer hun flot
støvsugerposer og alt andet godt”
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”Popcorn og slik og penge i kassen
sidste salgsdag, udsalg og penge i kassen.
Slikmutter rollen, det er jo min
varen skal sælges mens den er fin”
Seniorgruppen ved Eva Søjberg: Annette Weigelt, Lisbeth Kramer, Trine Svestad, Birthe Jensen og
Eva Søjberg
”I år fylder Kino 30 år som foreningsbiograf. Derfor har Sonja,Trine og Kurt, hjulpet med at finde
frem til lidt historisk omkring Seniorfilmklubben
I et gammelt referater fra august 1992 oplyser "pensionistgruppen” at sparekassen vil give 30006000kr til filmleje af 6 film.
Til generalforsamlingen jan. 1993 oplyser Henning Sørensen, seniorgruppen, at vi låner
Egnsbankens fremviser 16 mm
Folder og medlemsmærker (fås i Egnsbanken)
Der kunne være op til 70-80 pensionister hver gang. og det kostede 20 kr. for 6 film. Forhøjes
næste år.
Senior filmgruppen var i nogen år i et sponseret samarbejde med Egnsbanken. Der var gevinster
bestående af 2 fl vin og 2 æsker chokolade til hver forestilling Filmene var danske og overvejende
gamle film.
Op gennem årene er billetterne steget og i 2008 bestemte seniorklubben at prisen skulle stige til
175 kr. og gevinsterne forsvandt. Man begyndte at vise lidt udenlandske film. Ved dette tiltag
mistede klubben mange kunder.
men besøgstallet steg igen og i 2013 var der kommet så mange medlemmer at vi startede med at
kører to forestillinger kl 10 og kl 14 og kontingentet steg til 200kr.
Vi viser stadig 2 forestillinger. Filmene er af nyere dato, både udenlandske og danske. Genrerne
kan være historisk, kunstnerisk, mm.
Medlemstallet har siden 2014 været over 100 medlemmer
I år har vi haft 142 medlemmer.
Så fortæl jeres venner og bekendte at vi findes
Gennem årene har skiftende banker sponsoreret senior filmklubben:
Egnsbank Han Herred, EBH Banken, Himmerland Sparekasse, Klim Sparekasse, Sparekassen
Vendsyssel og Sparekassen Thy.. Ældresagen støtter os med gratis annoncer”
Idégruppen ved Anna-Grethe Dalum:
”Vi er 8 i idé-gruppen: Dorthe Skammelsen Frost, Jytte Stagsted, Jytte Kjeldahl, Birte Frederiksen,
Bente Jensen, Kanne Pries, Annelise Pedersbæk og undertegnede. Vi har desværre sagt farvel til
vore 2 Kirstener i gruppen, Kirsten Sundstrup og Kirsten Korsbæk. De har begge valgt at stoppe vi vil savne jer, men vi forstår tilfulde jeres beslutning. Til jer begge: Mange mange TAK for et
dejligt samarbejde med jer.
Men så er vi bare SÅ heldige at have fået Jytte Stagsted med i vores gruppe. - vi har allerede
arbejdet sammen i næsten et år nu, du kommer med friske kræfter, mange gode ideer og er dejlig at
arbejde sammen med. Hjertelig velkommen, Jytte.
Jytte K tager referater af vore møder. Og hun tager billeder ved arrangementer og udstillinger.
Laver Kino- scrap-bog.
Kanne og Annelise. "Galleri-direktører". Hvis nogen har lyst til at udstille, eller hvis I kender nogen,
så kontakt een af de to "direktører".
Dorthe: Får idé-formandsposten fra i aften. Dorthe er altmuligkvinde - billetsælger, operatør,
passer, og er med i arbejdet til arrangementerne.
Birte: Den kreative - laver omtaler til aviser og hjemmeside, kreerer alle de flotte plakater,
programmer til arrangementerne. Renskriver referaterne fra idé-møderne og sender dem ud.
Jytte S: Altmuligkvinde, blæksprutte, der er her og der og alle vegne ved arrangementerne.
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Bente: Kvinden, der hele tiden og til alt har fingeren på pulsen. Bente køber ind til
arrangementerne - vin, servietter mm - og altid til en god pris.
Anna-Grethe: Tager sig af kontakten til Det Kongelige Teater.
I vores Galleri har vi haft udstillinger med Tina Willlumsens akryl malerier og keramik, ThorupKlim skoles blandede klassetrin med forskellige produkter omkring emnet "Eventyr", Morten Hilmers
naturfotografier, Annelise Pedersbæks pileflet, Ole Andersens malerier og tegninger med tekst, og
billeder af Katrine Winther. Netop nu kan I se Marianne Geddes patchwork- og strik-udstilling. Og
som I sikkert ved, holder vi - hvis kunstneren ønsker det - en lille fernisering omkring åbningen af
udstillingen. I er altid velkomne - I kan se tidspunkterne på vores hjemmeside og i avisen.
Af arrangementer har vi haft
I marts måned: Operetten "Piraterne fra Penzance"
I april: Filmbingo i samarbejde med Fjerritslev Bibliotek
og Operaen L
" a Traviata"
I maj: Markering af biografens 111 års fødselsdag, hvor vi havde rullet den røde løber ud,
serverede kaffe og popcorn til alle, der valgte at gå i biffen den dag.
Vi deltog i 2 "By-night"-arrangementer i juli/august - og "vi"det var den søde, bløde, gule Pokemon og
Charlie Chaplin i egen høje person.
Ved premieren på "Mamma Mia"i juli havde vi græsk servering med iskold hvidvin og diverse græsk
tilbehør.
I oktober viste vi opera-filmen "Aida"
I november viste vi dokumentarfilmen "Hjertelandet", en film der følger thailandske kvinder, der
søger en bedre fremtid med deres danske mænd i det nord-vestjyske. Vi havde besøg af
instruktøren Sine Plambech og mange af de medvirkende.
Ligeledes i november viste vi balletfilmen "The Merry Widow"
I januar 2019 holdt vi Frivillig-aften, hvor alle, der hjælper til med at holde Kino-hjulene i gang
var inviteret til vin m/tilbehør, en hyggelig snak og en rigtig god film "Bare Juliet".
Start februar viste vi operafilmen "Carmen".
Jeg vil blot lige til sidst nævne, at vi
søndag den 24. marts kl. 15 afholder familiedag, en eftermiddag med filmen "Pjuske flyver fra
reden", med popcorn, pizza og gulerødder
mandag den 1. april kl. 17 holder vi igen i samarbejde med Fjerritslev Bibliotek Filmbingo, hvor
vi spiller Bingo på biblioteket, får et stykke mad og går så i Kino og ser film bagefter.
søndag den 7. april kl. 14 viser vi igen operafilm - denne gang "Madame Butterfly"fra Sydney
Operaen.
Følg med på Kinos hjemmeside, hvor I kan se nærmere omtale af arrangementerne. Og I er meget
velkomne til at bestille billetter.
Og så arbejdes der på højtryk med planlægning/festligholdelse af Kinos Venners 30 års fødselsdag
fredag den 10. maj. Ingen detaljer slipper ud indtil videre, men vi skal nok annoncere i god tid.
Så vil jeg lige nævne, at vi har skrevet og haft telefonisk kontakt til Det Kgl. Teater ang. direkte
biografvisninger fra teatret. I august 2017 meldte teatret ud, at de grundet manglende økonomisk
grundlag ikke havde mulighed for at videreføre Kgl. Bio. Men stor blev vores overraskelse, da vi
midt i oktober 2018 pludselig fik besked fra teatret, at man havde fået tildelt en særbevilling fra
Kulturministeriet, en bevilling der specifikt skulle anvendes til aktiviteter i 2018. Så teatret
besluttede med meget kort varsel at producere tre biograftransmissioner inden kalenderårets udløb,
et skuespil, en opera og en ballet, den 28. november, den 9. december og den 19. december. Men i
god tro havde vi forlængst - før vi vidste noget om dette - planlagt og bestilt både opera-/ballet- og
dokumentarfilm - i den nævnte periode, og vi måtte takke pænt nej til Det Kgl Teater i denne
omgang. Vi holder selvfølgelig kontakt med Det Kgl. og håber på en god melding derfra i god tid.
Vi er meget interesseret i at være med i deres direkte transmissioner i næste ombæring.
Til sidst stor TAK til alle jer, der støtter op om udstillinger og arrangementer. Og stor TAK til alle
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jer idé-piger, der er med i arbejdet med at få alle arrangementerne til at køre. Det er hver gang
fornøjeligt og hyggeligt at arbejde sammen med jer.”
Bente Jensen takkede Anna-Grethe for sit store arbejde som formand i gruppen. Anna-Grethe bliver
heldigvis som menigt medlem i gruppen.
Børnefilmgruppen ved Ninette Mørkholt: Medlemmer: Hanne Justesen, Ulla Konnerup, Susanne
Pedersen, Lisbeth Lynglund, Bodil Madsen og Ninette Mørkholt (formand).
Marc-Hendrik trykker de foldere, som gruppen deler ud på skolerne. Han trykker ligeledes
medlemskortene. Tak til Marc-Hendrik.
Der vises 6 film i perioden oktober – marts. Filmene vises mandage og tirsdage for børn i 1. - 4.
klasse. Der er 135 medlemmer - 45 om mandagen og 90 om tirsdagen.
Sæsonens sidste film ”Far til fire i solen” vises den 11. og 12. marts.
Som kinopassere møder Kirsten Korsbæk og Edith Møller om mandagen og Anna-Grethe Dalum og
Susanne Falk om tirsdagen. De laver bl.a. popcorn og sælger slik. Til hver forestilling er der også 2
personer fra børnefilmklubben.
Filmgruppen, Operatørgruppen og PR-gruppen ved Mars-Hendrik Bremer:
Medlemmer af filmgruppen: Annette Weigel, Kirsten Korsbæk, Mette Kjeldgaard, Thomas Besand
og Marc-Hendrik Bremer.
Marc-Hendrik lavede et flot oplæg, som jeg sender som en fil.
Filmgruppen: Indput til filmgruppen findes bl.a. i pressen, trailere og ved filmtræf, hvorfra de
udvælger filmene.
PR: Har ansvaret for FB, omtale og annoncer i Ugeavisen, hjemmesiden, filmplakater i foyeren,
samt lave plakater og flyers som skal omdeles.
Operatør: Fremstiller reklamespots, opsætter reklamer mv. Filmudlejerne sender en nøgle til Kino,
så der kan vises film i den aftalte leje-periode.
Billetsælgerne, operatørerne og passerne sørger for at filmene vises hver aften. Tak for det til alle.
5: Indkomne forslag: Ingen
6: Fastsættelse af kontingent: Uændret 175 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 100 kr. for
studerende og pensionister.
7: Valg af forretningsudvalg.
På valg var: Bente Jensen og Sonja Breum. Begge genvalgt.
Valg af suppleanter.
På valg var: Lone Thisted og Dorthe Skammelsen Frost. Begge genvalgt.
8: Valg af revisor.
På valg var: Anders Henriksen. Genvalgt.
Valg af suppleant.
På valg var: Adolf Handrup. Genvalgt
9: Eventuelt: Spr.: Kan der evt. en gang om måneden vises film om formiddagen, da der er flere
ældre, som ikke har lyst til at gå ud om aftenen?
Svar: Bestyrelsen vil tage det op til drøftelse.
Spr.: Må/kan man evt. tage sin egen kaffekop med i Kino, når der serveres kaffe.
Svar: Kino køber nogle kaffekrus, som kan stå i kopholderen. Man er også velkommen til at tage
sin egen kop med i Kino.
Dirigenten, Annette takkede for god ro og orden.
Herefter var der pizza, vin hygge og film.
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Efter generalforsamlingen afholdt forretningsudvalget konstitueringsmøde.
Konstituering:
Formand:
Bente Jensen
Næstformand: Thomas Besand
Kasserer:
Tove Olesen
Sekretær:
Sonja Breum
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Beretning for 2018
For nylig hørte jeg Brinkmans briks i radioen. Den lørdag hed programmet ”En
hyldest til vanen”.
En af de ting, jeg der fik at vide var, at før noget bliver en vane - noget man
automatisk gør uden egentlig at tænke over det, skal man gøre det 66 gange.. Ergo at aflægge beretning bliver aldrig en vane for mig. Det her er min tredje beretning.
Jeg er ikke den første, der har oplevet, at des mere jeg lærer og finder ud af – her om
driften af en biograf, des flere ting erkender jeg, at jeg IKKE har lært - endnu.
Til forskel fra tidligere, flittige formænd og kvinder har jeg måttet opgive at lære flere
ting. Jeg kunne simpelthen ikke lære at blive billetsælger. Marcs
indlæringspædagogik prellede fuldstændig af på mig.
DET er helt sikkert en kombination af at jeg absolut ikke er teknisk begavet og at
Marc er, skulle nogen være i tvivl, absolut teknisk begavet. Marc er så, til gengæld,
ikke begavet udi at kunne tage udgangspunkt i en med mine ringe evner ift. at forstå
vores billetsystem. Heldigvis har vi det rigtig godt sammen - vore forskellige
begavelser til trods.
Jeg kan heller ikke betjene vores lydanlæg – og jeg er ikke operatør.
Alt sammen er der til gengæld andre der kan, og det må da være det optimale i en
forening som vores – at vi ved fælles hjælp og med vore forskellige evner får vores
biograf til at køre.
Nu kender jeg alle de andre frivillige – og der er altid en, der kan og vil påtage sig de
forskellige opgaver..
Jeg kender alle handymændene – dem der kan klare en popcornmaskine, der ikke
fungerer, en hylde der skal sættes op, at der ikke er lys i Kino, at vores parabol
blæser ned osv. osv.

Ikke bare har vi dygtige folk til stort set alle gøremål i Kino – vi har også dem, der får
nye og gode ideer. Vores betingelse ift. nye ideer er:
1. det må helst ikke give underskud.
2. Idehaveren skal selv lave arbejdet med at få det ført ud i livet.
Det er gået fint. Mette Kjeldgaard ville køre babybio. Det kører. Vi har ikke mange
babyer i Fjerritslev, men vi viser for dem der er. Dorthe Skammelsen Frost ville lave
strikkebio. Der er lidt flere der strikker og har lyst til at gøre det, mens de ser film.
Det kører.
Så fandt Mette også på, at vi skulle arrangere premiere-events ifm film, som vi
”troede på” som kommende publikumssucces’er. Vi prøvede det først med Fifty
Shades-Fri, hvor vi serverede champagne og chips på premiereaftenen, og et halvt år
senere gjorde vi det igen med den sidste Mama Mia film, hvor vi serverede kold
hvidvin og græsk inspireret chips. Begge aftener var kæmpe succes’er – med en fyldt
sal.
Ind imellem kommer der ting i ens – her i Kinos, turban – f.eks at folkeuniversitetet
bad os overtage streamingerne fra Aarhus Universitet. Det må siges at være en
succes. Der kommer mange til foredragene. Som jeg vist også fortalte på sidste
generalforsamling, får vi et tilskud på 25 kr. fra Carlbergfonden for hver udskrevet
billet til foredragene – dog max for de første 60.. Vi har faktisk haft omkring 80
gæster til nogle af foredragene. Lars Heiring er formand for streaminggruppen.
Bygningsgruppen er fortsat helt uundværlig – og nu er den blevet forøget med Erik
Hansen, så nu har vi, med Erik Hansens komme, også en elektriker. Tænk: en tømrer,
en elektriker, en finansmand, en læge og en arkitekt – så bliver det ikke bedre. Egon
Korsbæk er formand for gruppen, og Jens Dalum har taget over mens Egon var syg..
En af arbejdsgrupperne, idegruppen, har Anna-Grethe Dalum været formand for i
rigtig mange år.
AG er IKKE en person, der sådan lige løber af pladsen! For omkring et år siden sagde
hun til mig, at efter den her generalforsamling, ville hun stoppe som formand.
Vi
havde fået Dorthe Frost med i gruppen, og hende så vi som ”absolut egnet” til
formandsposten. Tak fordi du påtager dig jobbet Dorthe. Det er vi glade for.

Jeg vil gerne sige stor tak til dig AG - du har været en fantastisk formand for
idegruppen. Du er bare så dejlig at arbejde - og være sammen med. Heldigvis
fortsætter du som almindeligt medlem af idegruppen.
En af vore andre arbejdsgrupper, seniorgruppen, blev revet lidt ud af kurs, da Trine
Svestad blev syg og måtte stoppe som formand. Dengang overtog Maria Fischer
formandsposten i et år, men så valgte hun at flytte tilbage til Fyn. Nu har Eva Søjberg
overtaget formandsposten. Tak for det Eva – det er vi også rigtig glade for.
Med skolen i biografen og Rød stue styres og passes fortsat af Kirsten Korsbæk.
ALT det andet, som også bare kører og fungerer, kommer de respektive formænd og
kvinder for grupperne og fortæller om.
Jeg får løbende henvendelser fra folk, der gerne vil leje Kino - nogle til et
arrangement for deres kunder, andre holder deres fødselsdag her. Nogle lejer den til
et foredrag for deres ansatte - og så er der alle skolerne og fritidsordningerne, der
kommer med deres elever, fordi de gerne vil se en bestemt film. De forudbestiller
ofte x antal billetter og får så, ved at betale samlet, rabat på billetterne.
Ved sådanne arrangementer er der ingen arbejdsgrupper involveret. Jeg skriver ud til
samtlige frivillige og beder om hjælp, og der er altid nogle, der vil hjælpe.
I løbet af 2018 er der ikke sket de helt store ting - selvom der hele tiden sker noget.
Vi har ikke foretaget store nyinvesteringer i 2018, men vi får alligevel hele tiden lidt
nyt og får også forbedret rundt omkring – f.eks. glas i udstillingsskabene, nye
galleriskinner og nyt bord og stol til Marc oppe i operatørrummet. Det er ikke de
store udgifter, og det vil I også kunne høre, når Tove fremlægger vores regnskab.
I juli måned købte vi et lille køleskab til at stå oppe på depotet.
Grunden til at det blev købt er, at sidste sommer, en af de hedeste aftener jeg
mindes, smeltede vores lager af palmin oppe på depotet. ALT svømmede i olie.
Slikkasser, hylder, gulvet og alt hvad der stod på gulvet. Mon I kan forestille jer,
hvor meget - mange, nok 10- 15 kilo smeltet palmin kan fylde. Det var ALLE steder.
DET kommer ikke til at ske igen; nu har vi køleskabet, og hverken gulvet i galleriet
eller tæppet på trappen tog skade, da vi transporterede de mange liter smeltet fedt

ud.. Afløbet i vasken måtte vi have professionel hjælp til at rense, og vores
opvaskemaskine til 3D briller har lige været under behandling, fordi nogle rør var
stoppet med palmin.
Her i vinter har vi købt nye klapstole. DET er dejligt. Flere kan nu sidde ned, når der
er mange oppe i galleriet, og idegruppen er fri for at hente de gamle stole nede i
kælderen, hver gang der er mere end 15 gæster i galleriet. De gamle stole fik de af
vore frivillige, der reagerede på min mail, hvor vi tilbød at interesserede kunne hente
nogle stole. Jeg – og flere med mig, elskede de gamle stole, men de var tunge –
upraktiske.
I efteråret havde vi lynnedslag. Det betød at vi efterfølgende skulle ha’ udskiftet alle
ledpærerne i foyeren. Det var dyrt. Så er det godt at have en forsikring.
Egon har, netop her i efteråret, genforhandlet vores forsikring hos Thisted Amt.
Det skal gøres hvert 5. år – og det er Egon der styrer alt omkring Kinos forsikring –
det er vi heldige med. Han fik forhandlet en super forsikring hjem. Mindre selvrisiko
og bedre forsikring.
A pro pro forsikring, så har Kanne Pries fra Idegruppen, lavet en formular til vore
udstillere i galleriet, hvor de skriver under på, at de er indforstået med og accepterer,
at Kinos forsikring ikke dækker de udstillede genstande.
Til sidste års generalforsamling fortalte jeg, at nogle filmselskaber raslede med regler
om, hvor mange – eller få fribilletter vi må udskrive. Som jeg ser opgørelsen over
solgte billetter og udskrevne fribilletter, kører det fint. Det gælder fortsat, at der ikke
må udskrives flere fribilletter, end der er solgte, og at vi skal lukke biografen, hvis der
ikke kommer nogen gæster.
Vi har haft henvendelser fra nogle som arbejder indenfor forskellige grene af
social/special-pædagogikken, og som har spurgt om de ikke kunne få fripladser til
dem selv og deres klienter.
Vi udskriver altid fribillet til handicapmedhjælpere, der kan fremvise ledsagerkort.
Den handicappede betaler selv for sin billet.

Det har indtil i år været sådan, at vi opkrævede medlemskontingent umiddelbart
efter generalforsamlingen, men efter generalforsamlingen i 2018 besluttede vi i
bestyrelsen, at vi fremover ville opkræve medlemskab i januar måned – altså før
generalforsamlingen. Det har vi så gjort i år, dog har Tove og Sonja som sædvanlig
siddet i foyeren i aften, HVIS nogle skulle ha’ glemt at forny deres medlemskab.
Vi har selvfølgelig Fremtidsplaner:
Sidste år fortalte jeg, at vores næste projekt var at få renoveret gavlen og vores plads
ud mod p-pladsen. Det er fortsat planen, men vi har afventet kommunens kloakering
i Nørregade og deres endelige planer ifm. byfornyelsen – her selvfølgelig specifikt af
området: p-pladsen bag Kino og området bag Bryggergården – fordi det hele skulle
hænge sammen. De oprindelige planer for p-pladsen var spændende og visionære –
lige hvad man kunne ønske sig. Der skulle være hyggelige borde og bænke. Lidt
legeredskaber, udstillingsskilte med kort og forklaringer om seværdigheder i
nærområdet, og ny fin belægning igennem smøgen.
Den 24. januar i år var der så et offentligt møde på kroen, hvor de endelige planer
blev lagt frem, og hvor det viste sig at alle de gode ideer om p-pladsen var taget af
bordet, men at man til gengæld ville bruge det stykke græs helt ind mod Kinos gavl
til p-pladser. De skulle kompensere for de p-pladser, der vil blive inddraget bag
Bryggergården. Det er det stykke jord, ud mod Nørregade og den lille cykel/gå
smøge, som igen skal høre med til selve bryggergården og vistnok være humlehave.
Der er ingen tvivl, det er en rigtig god ide. Bryggergården er et fantastisk sted, vist
Fjerritslevs ældste bygning – og smuk er den, og den fortjener at få dens oprindelige
areal mod nord tilbage.
Vi synes til gengæld ikke, det er en god ide at inddrage det stykke jord nord og øst
for Kinos gavl til p-pladser. Det var jo, i mange år, hensigten at netop der, skulle Kino
udvides med en ny foyer. Den udvidelse besluttede vi så for 3 år siden at vi ikke
længere ville vente på, og restaurerede i stedet foyeren og galleriet.
Vi er stadig er meget glade for den restaurering, for selvom foyeren ikke blev større,
er den mere praktisk, og med flytningen af trappen er galleri en rigtig succeshistorie.
Ikke alene har vi mange flotte udstillinger, mange Kino gæster går derop og bruger
det til det, der også var meningen – en udvidelse af foyeren.

Men tilbage til jorden ved Kinos gavl. Efter mødet på kroen, har Egon, på Kinos
vegne, skrevet en mail til Jens Chr Golding - for vi vil stadig gerne vil have det stykke
jord nord og øst for gavlen, og vi foreslår derfor kommunen at vi laver et mageskifte
– dvs. at de, kommunen, får vores vej og gyde, og vi får det stykke jord, mod at vi til
gengæld gør det i stand og få plantet noget stedsegrønt bunddække der. Samtidig vil
vi så få renoveret gavlen.
At vi gerne vil have det stykke jord, skyldes udelukkende at vi gerne vil bevare
muligheden for at der fremover vil kunne bygges til Kino. Vi må tænke på vore
efterkommere.
I bestyrelsen har vi besluttet at vi her i 2019 vil investere i et nyt billetsystem.
Thomas Besand, vores næstformand, er i gang med at undersøge, hvad der vil være
bedst til os – og hvor meget det vil koste..
Målet er først og fremmest at gøre det lettere og mere indlysende at sælge billetter
og kioskvarer. Mange af jer har måske set de nye systemer i andre biografer. De
fungerer som en Ifhone – alt står på touch skærmen: slik, gavekort, billetter,
biografklub Danmark – det hele. Vi behøver ikke længere 2 indbetalinger, når vore
gæster vil betale både billetter og kioskvarer med kort eller mobile pay. Det nye
system sørger for at dele regnskabet.
Udfordringen for os er, at vi gerne vil ommøblere i foyeren, så der kan tages slik og
popcorn, INDEN man køber sin billet, sådan at man dermed kan betale samlet, men
uagtet at vores foyer er blevet meget bedre, så er der bare ikke m2 nok til de helt
store ommøbleringer.
Vi må se om vi ikke kan regne et eller andet genialt ud..
I og med at vi forhåbentlig får at nyt billetsystem, får vi også mulighed for at gøre
vores hjemmeside mere indlysende og informativ.
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Vi kan f.eks. ikke, med det system vi har nu, synliggøre på hjemmesiden, at når der er
2 forestillinger en fredag, den ene kl. 10.30 og den anden kl. 19.15 – så er den om
formiddagen babybio, OG babybio betyder, at lyset er tændt og lyden dæmpes. Det

står ganske vist under arrangementer på hjemmesiden, og selvom jeg ville ønske at
alle læste ALT det gode, der står på vores hjemmeside, så gør alle bare ikke det.
Det kan også være uklart at hitte rede i, hvornår en film vises i 2D eller 3D, når vi
viser en film i begge dele. Det vil vi også kunne gøre mere indlysende med et nyt
system.
Så har vi vores tlf app., hvor der også kan bestilles billetter. Den vi har nu er forældet.
Den fungerer for de af os, der har haft den i mange år, men den kan ikke bruges af
nye brugere. Det er ret kostbart at købe ny app, og vi har udskudt det – måske fordi
bestyrelsens gennemsnitsalder er lidt høj, og i vores alder tænker vi; det læser folk
da i ugeavisen. MEN vi ved godt, at det er på Iphonen at de unge bestiller billetter –
og vi jo også gerne at de vil bruge vores biograf, så det ender nok med at der også
bliver investeret i en ny tlf app.
Jeg vil slutte med at sige en stor tak til alle I andre frivillige for et godt samarbejde i
året der er gået... Det er altid dejligt at komme herned – hvad enten det er for at
passe biograf, eller at jeg bare kommer for lige at hilse på passerholdet, eller det er
til et møde. Fællesskabet, at vi sammen arbejder for at vi fortsat skal ha’ en biograf i
Fjerritslev, det er livsbekræftende og godt
Jeg vil også sige en stor tak til alle Kinos medlemmer og til alle jer, der køber
reklamer i Kino – tak fordi I støtter Fjerritslev Kino.
Jeg ønsker for os alle, at også det her år, hvor vi skal fejre Kinos 30 års fødselsdag
som foreningsbiograf, bliver et godt år for Fjerritslev KINO – vi har ihvertfald det
bedst tænkelige fundament: mange medlemmer og sponsorer, en stor flok frivillige,
og en dejlig masse mennesker, der kommer og er med til de arrangementer vi laver
og ser de film, vi viser.
Fjerritslev Kino er foreningsarbejde, når det er bedst.
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