
Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 1. marts 2018

Der var 53 deltagere til generalforsamlingen (51 deltagere 2016). 

Formanden Bente Jensen bød velkommen.  

1: Valg af dirigent: Ulla Schønberg blev valgt. Ulla 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: 780.370

- udgifter 312.918

- omkostninger 348.069

renteindtægter     2.681

Årets resultat           122.064

Bemærkninger til regnskabet:

Billetsalget har været dalende – ligesom det generelt har været for hele landet. 

Kiosksalget er gået op, dette er bl.a. en følge af øget udlejning af biografen til andre arrangementer. 

Udgiften til annoncer og reklamer er dalet, da Kino har forhandlet sig til en bedre aftale med 

Ugeavisen. 

Kontoen på små-anskaffelser er steget væsentlig pga. køb af skærme i udstillingsvindue og foyer, 

køb af popcornmaskine, SUB- Reader og nyt gadeskilt.

Spr.: Hvorfor er udgiften til lokaleomkostninger væsentlig billigere i 2017 end i 2016?

Svar: Det er pga. omkostningerne til renoveringen af foyeren i 2016.   

Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte regnskaber enstemmigt.

4: Orientering fra arbejdsgrupperne.
Idégruppen ved Anna-Grethe Dalum: Medlemmer er Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte Frederiksen,

Annelise Pedersbæk, Kirsten Sundstrup, Kirsten Korsbæk, Bente Jensen,  Dorthe Frost og Anna-

Grete Dalum (formand). Der har været 8 forskellige udstillinger i galleriet med grafik, malerier, 

akvarel og keramik, birkeknuder.

Idegrupen har haft følgende arrangementer i 2017:

8. januar: Foredrag og udstilling om Artmoney v/Anette Falk Lund

17. februar: Ung i Han Herred og Jammerbugt Kommune. Reklamespots mod narko v/10. kl. og 

SSP

4. marts: MGP- Direkte transmission af Børnenes Grand Prix – kun adgang for børn

24. marts: Dokumentarfilmen ”Stay Behind – Min farfars hemmelige krig” lavet af Ida Grøn. Idas 

far Ole Grøn kom med oplæg til filmen.

25. marts: Filmaften og let servering for alle Kinos frivillige

29. marts: Filmbingo i samarbejde med Jammerbugt Bibliotekerne

31. marts: Elever fra Fjerritslev skole og Gymnasiet viste reklamespot over temaet ”Ung i 



Fjerritslev”

14. og 28. juli: Deltog i By Night arrangementer

10. september: Familiedag med familiefilm og pizza

7. oktober: Lyserød lørdag med filmen ”Farvel til Europa”

5. november: ”Nordisk Stilhed” v/naturfotograf Morten Hilmer

23. november: Filmen ”Mens vi lever” med oplæg af Inger Øeby

3. og 17. december: Filmene ”Cars3” og ”Familien Jul” i samarbejde med Fjerritslev 

Handelsstandsforening

13. januar 2018: Personaleaften med lidt chips, vin og film

Som afløser for Det Kongelige Teaters direkte streaminger, er der valgt at vise 1 ballet-, 2 operaer- 

og 1 operettefilm søndage kl. 14. Foreløbig har vi vist:

21. januar 2018: Balletten ”The Sleeping Beauty” fra Sydney Opera House

4. februar 2018: Operaen ”Turandot” fra Handa Operaen på Sydney Havn

Anna-Grethe rettede en stor tak til alle som støtter op om arrangementerne, ligeledes takkede hun 

alle medlemmer i Idégruppen. Herefter lød der en velkomst til Dorthe Frost, som er ny i gruppen.

Seniorgruppen ved Marie Fischer: Medlemmer: Birte Jensen, Trine Svestad, Lisbeth Kramer og 

Maria Fischer (formand). Lisbeth Kramer er ny i gruppen da Kurt Brandi har ønsket at stoppe. Tak 

til Kurt for den store indsats, han har ydet. Trine er trådt tilbage som formand, og Maria har 

overtaget denne post. Der lød også en stor tak til Trine for indsatsen som formand, samt tak til 

Bente, som har afløst Trine i sygdomsperioden. 

Seniorklubbens medlemmer har - også i år - fået et spørgeskema om tilfredsheden med filmene i 

denne sæson. Gruppen er meget spændte på tilbagemeldingerne udtalte Maria.

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 130 medlemmer - 58 om mandagen og 72 om tirsdagen.

Sæsonens sidste film ”Find Dory” vises den 5. og 6. 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.

Gruppen er lydhør overfor gode ideer og råd, var de afsluttende bemærkninger fra Ninette.

Driftgruppen ved Eva Søjberg: Ina Bach står for rengøringen (er lønnet), Kirsten Lund Larsen for 

indkøb af div. småting: kaffe, plasticposer mv., Lone vasker viskestykker og klude, samt afløser, 

hvor der er brug for det. Eva køber slik og popcorn.

Ina og driftsgruppen samt en flok fra bestyrelsen har lige gjort hovedrengøring overalt i Kino.

Spr.: Får vi popcornbægere igen, da de små poser er svære at fylde?

Sv.: Nej, papirposerne afløser bægerne. Der kommer en ske, der passer til de små poser.

Spr.: Får Kino affaldssortering?

Sv.: Nej ikke nu. 

Filmgruppen ved Marc-Hendrik Bremer: Medlemmer Annette Weigel, Kirsten Korsbæk, Mette 

Kjeldgaard, Thomas Besand og Marc-Hendrik Bremer. Gruppen forsøger at bestille film, så flest 

mulige gæster tilgodeses ift. filmønsker.

Operatørgruppen ved Marc-Hendrik Bremer: Der er mange operatører, og de arbejder perfekt, de 

får filmene til at køre som de skal.



PR-gruppen ved Mars-Hendrik Bremer: Mette Kjeldgaard står for Kinos Face Book side og 

kommer med mange nye ideer. Der sættes plakater op mange steder, og der annonceres i aviser mv.

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: Tove Olesen og Thomas Besand. Begge genvalgt. 

Valg af suppleanter. 
På valg var: Trine Svestad (ønskede ikke genvalg). Og Lone Thisted. Bestyrelsen foreslog Dorthe 

Skammelsen Frost. Lone blev genvalgt og Dorthe S. Frost blev nyvalgt.

8: Valg af revisor. 
På valg var: Egon Korsbæk. Egon blev genvalgt.

Valg af suppleant. 
På valg var: Adolf Handrup. Adolf blev genvalgt

 

9: Eventuelt: Spr.: Kan man oprette en gruppe med ældre- eller smalle film? Eller evt 

dokumentarfilm?

Sv.: Hvis nogle har lyst til at undersøge om der er basis for at danne en filmklub med smalle film, er

vi i bestyrelsen altid villige til at prøve nyt. Betingelsen er at der skal være omkring 50 medlemmer 

til en filmklub for at det kan løbe rundt økonomisk. 

Tilsvarende gælder i forhold til filmklub med ældre film eller dokumentarfilm. 

Hvis en gruppe gerne vil se en bestemt dokumentarfilm, kan man henvende sig i Kino, så 

undersøger vi muligheden for dette.

Dirigenten, Ulla takkede for god ro og orden.

Herefter var der pizza, vin hygge og film.

Efter generalforsamlingen afholdt forretningsudvalget konstitueringsmøde.

Konstituering:

Formand: Bente Jensen

Næstformand: Thomas Besand

Kasserer: Tove Olesen

Sekretær: Sonja Breum



Beretning for året 2017…

Endnu engang velkommen til jer alle sammen.

Så er det nu - årsberetningens time, tidspunktet som vist for alle formænd er en 

slags eksamen.

Generalforsamlingen er jo Kinos øverste myndighed, og derfor er det også ekstra 

dejligt at så mange af vore medlemmer møder op.  

Sidste år byggede vi om og renoverede, og det fyldte meget i beretningen.

Den ombygning og renovering har vi nydt lige siden, og det håber jeg også at I, som 

gæster, har gjort.

En af de første ting, som vi målrettede gik efter i det nye år, var at få en ny 

popcornmaskine. Den gamle kunne virkelig ikke mere. 

Fra vi havde bestilt den nye og til den kom – helt fra USA, gik der nogle måneder. 

Vi er så heldige at vi har gode forbindelser til Odder biograf, så vi lånte en maskine af

dem, indtil vi fik vores egen nye, gode, dyre og først og fremmest - og vigtigst - 

hurtige maskine. 

Nu er det slut med at skulle møde ind 2-3 timer før et stort arrangement, 

børnefilmklub eller i det hele taget; de dage hvor vi ved, der vil komme mange.

 Med den nye maskine kan der laves virkelig mange popcorn på kort tid...

Selvom det store arbejde med ombygning og renovering blev lavet og overstået 

sidste år, har vi ikke hvilet på laurbærrene i år. 

Bygningsgruppen, som består af Jens Dalum, Egon Korsbæk, Jørgen Jensen, Erik 

Olsen og ind imellem Nils Jørn Larsen, har været i gang igen, og der er sket mange 

ting i årets løb i Kino. 

I år skulle facaden ud mod gaden renoveres/forskønnes. 



Vi har fået nyt gadeskilt og ny skærm – faktisk både i udstillingsvinduet og i foyeren, 

og så har vi fået Kinoskiltet op over indgangen.  

DET har været planen længe.. Skiltet blev tegnet i 2007. 

Jeg kan godt forstå, det blev udskudt dengang, for skilte er dyre, HVIS man altså ikke 

lige kender en Nils Jørn der kan få lavet sådan noget, en Thomas, der kan få det 

malet, en Erik og igen Niels Jørgen, der kan klare ophængningen - og så også lige en 

Jørgen, der kan tegne det.

Indenfor kort tid kommer der nye glas i udhængsskabene, og der kommer nyt ledlys 

i, så fremover kan man også se plakaterne.  

Onde tunger påstår at plakaternes tid er talt. Lad os nyde dem så længe de kommer 

– og så takke Kirsten og Michael for at de fortsat sørger for at hænge dem op. De kan

så nyde at Erik også har lavet nye hylder til plakaterne.

Bestyrelsens plan for det kommende år er at vores gavl og grund ud mod P pladsen 

skal gøres i stand eller renoveres.

Egon, Thomas og jeg har været med til de møder og Workshops ifm. Masterplan for 

Fjerritslev gl. kommune, der har været holdt ang. Fjerritslevs byfornyelse, og planen 

er, at vi skal samordne kommunens tiltag ifm. P pladsen, og hvordan den fremover 

skal indrettes og fungere, med renoveringen af Kinos gavl og smøge. 

Der er udarbejdet planer for både Nørregade, Bryggergården og Kinos P plads, men 

tidsplanen for, hvornår de kan gå i gang er underlagt den igangværende kloakering i 

hele byen, så vi afventer lidt, hvordan og hvornår det vil være praktisk for os at gå i 

gang.

Som bekendt startede vi sidste år med at tekste danske film om mandagen. 

Desværre er det ikke alle filmselskaberne, der leverer tekstede film, men vi håber 

det kommer. 

I foråret besluttede vi, at vi også ville ha’ installeret Sub reader – SUB Reader virker 

sådan at ordblinde via en app, som de skal installere på deres tlf. kan få 

underteksterne til filmene læst op gennem høretelefoner. 



Vi ved af gode grunde ikke, hvor mange der vil komme til at bruge det, men for os i 

bestyrelsen har det primære været, at ALLE skal kunne komme i biografen – uanset 

handicap – og vi har allerede haft gæster, der har brugt det.

At være frivillig i Fjerritslev kino er en kombination af – selvfølgelig det arbejde man 

har påtaget sig, men bestemt også at man er sammen med og møder og lærer dejlig 

mange mennesker at kende.  

Betingelsen, når man påtager sig et frivilligt arbejde, er at det er ulønnet. Heldigvis 

er der også lidt frynsegoder – for os frivillige i Kino nok især at man kan se aftenens 

film gratis – og så er der altid gratis kaffe og popcorn. 

 På det sidste har der været lidt panik på hos os i bestyrelsen, fordi enkelte 

filmselskaber meldte ud med, at der til nogle film overhovedet ikke måtte udskrives 

fribilletter. 

I første omgang betød det at Kino skulle betale for alle Kinofrivillige, der gik ind og så

Star Wars. 

Mere generelt var de nye betingelser, at vi kun måtte skrive fribilletter på det, der 

svarede til 2 % af de betalende gæster.. Prøv lige at regne på, hvor tit vi så slet ikke 

kunne udskrive fribilletter, og selv med en fyldt sal, kunne der kun sidde en enkelt 

frivillig og se film.. 

Heldigvis er vi med i en forening der hedder FMMB og de gik ind og forhandlede 

nogle mere rimelige betingelser hjem - sådan at det nu fortsat er i orden at vi 

udskriver fribilletter til vore frivillige, men FMMB råder os til at være opmærksomme

på at det ikke tager overhånd – f.eks. at der ikke sidder flere i salen med fribilletter, 

end der er betalende gæster.

Vi har aftener, hvor der ikke kommer nogen og ser film. Sådanne aftner skal 

biografen lukkes, og der må ikke udskrives fribilletter. 

Kino er, mere eller mindre, en del af omkring 100 menneskers liv.  For nogle af os en 
temmelig stor del, andre tager en månedlig vagt, andre igen er med i en af 
arbejdsgrupperne, atter andre er både med i en eller flere arbejdsgrupper og har 
også vagter i i Kino.



Da jeg overtog formandsposten for 2 år siden, var det en - på alle måder, 

velfungerende biograf. 

Økonomien var fin.

Arbejdsgrupperne havde fungeret i masser år. 

Systemet med de skiftende vagthold for billetsælgere, operatører og passere 

fungerede. 

Heldigvis er det forsat sådan.

Jeg kan stadig blive helt benovet, når jeg oplever alt det, der bare bliver gjort – uden 

videre, fordi de i den enkelte arbejdsgruppe ved, hvad og hvornår tingene skal gøres 

– og bare gør det.

Der bliver lavet flyers, skrevet omtaler, lavet arrangementer, købt slik, popcorn, 
sodavand, rengøringsartikler, kaffe, toiletpapir osv. osv.  
Der bliver taget billeder, så minderne bevares,
Der bestilles film. 
Program-plakaterne bliver lavet og delt ud. 
Forud for hvert eneste arrangement bliver der lavet og hængt plakater op og delt 
flyers ud i og rundt omkring selve Fjerritslev. Faktisk i en radius af op til 15-25 km..
Viskestykker og karklude bliver vasket. 
Der bliver lavet regnskab, skrevet referater, bestilt sodavand, renset afløb, sat hylder 
op, fejet smøge, sørget for at her altid er varmt, når der sker noget i huset, der bliver
valgt film, de bliver sat på maskinen, der skrives til hjemmesiden, avisen og FB, mails 
bliver skrevet. 
Der er filmklub for både børn og seniorer i de seks efterårs/vintermåneder – og der 
bliver der også vist film ”For skolen i Biografen” og” Rød stue”.  Der bliver lavet 
arrangementer og Kino bliver lejet ud – både med og uden film.
Det hele fungerer, tingene bliver gjort.

Ved siden af - og i kraft af ALT det, jeg lige har remset op, bliver biografen passet 

HVER dag til det, der er vores kerneydelse; at vise film, året rundt – af passere, 

billetsælgere og operatører.  



Som noget nyt har vi fået Mariann Stenholm til at skrive vore omtaler af film og div. 
arrangementer til Ugeavisen. Det er vi meget glade for. Mariann er en dreven 
journalist, tingene kommer i avisen i rette tid og er velskrevet. 

I løbet af 2017 er vi startet med både Babybio og Strikkebio.

De blev startet, fordi der på Kinos FB side var folk, der efterspurgte det.

Mette Kjeldgaard styrer suverænt vores FB side – og da hun spurgte os i bestyrelsen 

om vi ikke skulle prøve at starte med babybio, gav vi grønt lys.

Næsten samtidig begyndte Dorthe Frost og igen Mette Kjeldgaard at snakke om at 

starte Strikkebio. Det gav bestyrelsen også grønt lys til. 

Der er IKKE nedsat arbejdsgrupper ifm. hverken Babybio eller Strikkebio.                Der

er ingen fast plan over, hvornår de foregår – fordi begge er afhængige af hvilken film 

vi viser.  Babybio styrer Mette Kjeldgaard. Hun finder egnede film og hun er her altid 

som billetsælger og operatør de dage.  

Strikkebio har Dorthe Frost og Mette Kjeldgaard sammen startet op. 

Indtil nu har vi kun haft en gang med Strikkebio. Næste gang bliver den 17. marts. 

Strikkebio er afhængige af at det skal være en dansk film. 

Det kan være svært både at strikke og læse undertekster. 

Her i efteråret forsøgte en anden af vore frivillige, nemlig Annette Poulsen med 

hjælp fra Sonja Holme at lave en Studiefilmgruppe. De knoklede virkelig. Agiterede 

på div. skoler og gymnasiet, oprettede en FB gruppe om Studiebio, fandt film – og de

blev bestilt. Studiebio skulle fungere som Seniorfilmklubben og Børnefilmklubben. 

De unge kunne købe et medlemskort til 200 kr. Det gav adgang til 5 film. ALT var 

parat; billetter, plakater, omtaler på de soc. medier og på Kinos hjemmeside. 

Desværre var der ikke nok unge, der var interesseret og vi måtte aflyse og afbestille 

filmene.

Jeg ved, hvor svært det er, når man har arbejdet så hårdt for at noget skal lykkes – 

tak fordi I prøvede. Jeg håber, I har lyst og mod på at starte op med andre gode ideer.



For det ER jo det, der gør en biograf som vores levende og spændende – at der bliver

sat nye ting i gang – at vi hele tiden udvikler os.

I efteråret 2017 fik vi en forespørgsel fra Folkeuniversitet – de magtede ikke længere 

at vise streamingerne af foredrag fra Aarhus Universitet oppe i Tinghuset – om Kino 

ville overtage. 

Vi snakkede meget om det i bestyrelsen, fordi det jo betød at vi måtte aflyse at vise 

film de aftener, OG, ikke mindst, ville vi miste penge på billetindtægter. MEN, da det 

viste sig at Carlsbergfonden ville give et tilskud pr udskrevet billet, sagde vi ja.  

Jeg spurgte Lars Heiring og Jørgen om de ville hjælpe. Det ville de – og tak for det.

Selvfølgelig spurgte jeg også Marc, for hans tekniske viden ER altså uundværlig til 

sådanne arrangementer. Marc har ”forsøgt” at lære arbejdsgruppen at styre/vise 

streamingerne – jeg tror de kan det

Endelig og meget vigtigt: Bruno Christiansen lovede at ”følge med” fra 

Folkeuniversitetet og hjælpe os i gang med streamingerne. 

Han har været helt uundværlig. 

Bruno har lavet et kæmpearbejde for at det skulle blive en succes her i Kino - som 

det tidligere var for Folkeuniversitetet i Tinghuset. 

Han har skrevet om det kommende tiltag her i biografen og om de enkelte foredrag –

til hjemmesiden, kulturbladet og på Tinghusets hjemmeside – og det ER blevet en 

succes.  Den første gang havde vi 36 gæster inde og høre foredrag. Næste gang kom 

der 51. Sidste gang, i tirsdags, har jeg ikke det nøjagtige tal, men har hørt at der var 

35-40 gæster. Det er faktisk de færreste film, der ses af så mange på en enkelt aften.

Bruno, jeg er sikker på at resten af arbejdsgruppen er enige med mig i at vi håber, du

fortsætter i arbejdsgruppen til efteråret, når vi starter en ny sæson med streaming..

Her afslutningsvis vil jeg sige at når jeg ifm. bygningsgruppen og Streaming gruppen 

og de nye tiltag i Kino i det hele taget har nævnt navnene på de folk, der er med, er 

det fordi de IKKE efterfølgende kommer op og aflægger beretning for gruppens eller 



de enkeltes arbejde. Dem der aflægger beretning er de grupper, der er 

repræsenteret i bestyrelsen.  

Pedellerne – Jens og Egon er heller ikke repræsenteret, selvom de bestemt også er 

uundværlige. Tænk på hvordan her ville være i aften, hvis ikke der var varme…

Bygningsgruppen træder i funktion, når der er arbejde der skal gøres – og DET er der

tit. 

Streaming gruppen er så ny at vi slet ikke har talt om evt. repræsentation i 

bestyrelsen endnu.

En af Kinos tidligere frivillige Margrethe Christiansen opfandt titlen ”Den smalle 

biograf med de brede film”. 

Den ånd hun med den formulering satte for Fjerritslev Kinos virke er SÅ vigtig. 

Vi skal kunne tilbyde så meget og bredt som muligt – Strikkebio, Streaming af 

foredrag, Børnefilmklub, Seniorfilmklub, Operaer, Operetter, ballet, Babybio, Med 

skolen i biografen, Rød stue, foredrag, arrangementer OG selvfølgelig det vigtigste: 

FILM – og der skal være film for alle – det sørger filmgruppen på bedste vis for.

ALT det kan vi kun tilbyde, fordi vi er en stor flok frivillige, der i fællesskab arbejder 

for, at vi skal og kan blive ved med at have en biograf i Fjerritslev.  

TAK til alle jer, der er med til at det lykkes.

            Fjerritslev Kino ER foreningsarbejde, når det er bedst.

.


