
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening onsdag den 12. februar 2020 kl. 15 hos Joan 
 

Til stede: Joan, John, Jørn Ole, Else-Marie, Klavs, Signe, Anders, Lis og Esben 
Afbud: Marianne  
 
0.     Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 Blev gennemgået. 
 
1. Orientering 

o Stoppet: Ingen 
o Startet: Ingen 
o Marts program – blev gennemgået 
o Særarrangementer.  

Onsdag d. 18/3 Edit 24 v/biblioteket: Tovholder: Anders Knudsen. 
Mandag d. 30/3 Generalforsamling: Tovholder: Bestyrelsen. 

o  
  

2. Regnskab 2019 
      Fremlægges til godkendelse – Regnskabet er godkendt 
 
3.   Arrangementer i anledning af 75-året for Danmarks befrielse - Radiobiograf   
 Se mail herom til bestyrelsen videresendt fra Klavs den 20.01.  
       Forespørgsel fra Niels Peter Juel Larsen, om vi vil lægge biografsal til et par arrangementer  
      Beslutning: Det bliver udsat til næste møde, da vi ikke ved nok om det. 
 
4. Film om Rudkøbing 

Se mail herom til bestyrelsen sendt den 24.01. Carsten Højholt Hansen og Ulla Kristiansen har 
optaget film i Rudkøbing om Rudkøbing. Vil vi stille biografen til rådighed for offentlig 
fremvisning en dag omkring 1 marts eller i sidste uge af februar? 
Beslutning: Vi tilbyder en dag i maj 

 
5.  Opgavefordeling 
     Den seneste version er her vedlagt. Fordelingen gennemgås og korrigeres efter behov. 
 Gennemgås efter generalforsamlingen i marts. 
         
6. FMMB  generalforsamling 14 marts 2020 kl. 11.30 i Haarby Bio. 
       Der skal bl.a. tages stilling til fortsat medlemskab af DB – se mail herom fra 28.01. 
 Hvem deltager i generalforsamlingen: Signe, Joan og Jørn Ole. 
            
7.      Filmporten 
         Vi har besluttet at vi deltager i filmporten. Hvordan arrangerer vi det videre forløb, og hvem vil stå  
 for det? 

Beslutning:  
Klavs tager kontakt til Ebillet om det praktiske. 
Lis skriver til øboen.  
Signe kontakter. 
Filmporten omkring link til køb af medlemskab via hjemmeside.  

 
 8.    Færgegårdens camping. 
        Hvordan går det filmen og faktura, er det noget der laves.  John orienterer 
 Der kommer en film i foråret og som tæller tre år frem fra første dag. 
 
9.     Online kalender "Det sker på Langeland" 
        Vil vi være med og hvem skal lægge det på. – Se mail fra 22.01 herom. 
         Beslutning: Nej tak til dette. 
 



 
10.    Fyns Amts Avis: Skrive i avis, her sker det. 
Signe har snakket med Camilla Larsen fra onsdag holdet, som gerne vil skrive Det sker i Fyns amts 
avis. De arbejder på sagen. 

 
11.    Adfærdsregulering – Der kommer notits til håndbogen og i måndsinfo. 
 
12.    Pumper 

En af pumperne i vores brønd er stået af og det muligt på grund af ombygning af grønnegården, 
Jørn Ole er i forhandling med Forsyningen. 

 
13.     Evt. 
 Radio Langeland medlemskampagne: Vi giver 3 gavekort á 200 kr. 
 
 
Næste møde: 12 marts ved John 
 
Mødet sluttet kl. 19.00 


