
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening  
Mandag den 15. juni 2020 kl. 15 i Bio Langeland 

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

o Stoppet:  
o Startet: Jette Kristensen (søndag eftermiddag), Jens Martensen (operatør søndag aften) 
o Juli programmet. 
o Særarrangementer  
o Generalforsamling dato -  Mandag d. 14/9 kl. 19.00 
o Hovedrengøring - hvordan gik det? – Det gik fantastisk, man er kommet rundt de steder, 

hvor vi ikke har været i lang tid. 
o Nyt om stisystem ved biografen – Afslutningen af stien bliver lavet efter sommeren og den 

række sten der skal afslutte vores belægning bliver også lagt der, som kommunen betaler. 
o Alarmsirenen har ikke virket den bliver koblet til igen d. 22/6. 

 
2. Regnskab 2019 

Vi har i dag været ved Revisor Aalund og kan se at resultatet for 2019 er urealistisk lavt, fordi 
udgifter til lyd og stole m.m. er udgiftsført med hele beløbet i 2019 og bør afskrives med den 
forventede levetid på lyd og stole m.m. Det kan oplyses, at de gamle stole holdt i 15 år. Vi synes 
derfor, at stolene bør afskrives over 10 år. Dette vil forbedre resultat for 2019 med XXX kr. En 
side gevinst er, at vi får mulighed for at søge Corona-tilskud. Vi har bedt Aalund rette regnskab og 
lave ansøgning. Ændring af regnskabet kan lade sig gøre, da regnskabet endnu ikke er vedtaget på 
en generalforsamling. 
Beslutning: Det er taget til efterretning. 

 
3. Hvordan er starten gået, er der noget der skal ændres? 
 Placering på alle rækker pr. 1. juli.  
 Her i juni har hver anden række været låst af hensyn til publikums sikkerhed og tryghed. Det er  
 intet krav fra myndighedernes side, at der skal være tomme rækker mellem publikum. Der skal  
 dog stadig være et tomt sæde mellem hver gruppe. 

Beslutning: Pr. 1 juli frigives alle rækkerne igen. Der skal stadigvæk være et tomt sæde mellem 
grupper. 

 
4. Forslag om enhedspris for alle ’voksen’-film på 80 kr. og alle familiefilm på 70 kr. 

 (til og med 120 min.). Samtidig foreslås, at det bliver tilladt at bruge Biografklub DK 
 rabatbilletter og Filmporten rabatbilletter til alle forestillinger. 
 Fastsættelse af faste priser vil blive mere enkelt, både for medarbejdere og kunder. Og der vil ikke
 være de gentagne problemer med forbud mod at bruge Biografklub DK-billetter og billetter til  
 Filmporten til eftermiddagsforestillinger. 

 Beslutning: Enstemmigt vedtaget at det er det vi gør fremadrettet.  
 
5.       André Rieu koncert sommer 2020? 
 Se vedhæftede pdf-fil 

Beslutning: Det går vi med på igen, det bliver lagt op til filmudvalget og finde det tidspunkt der 
passer ind i programmet. 

 
Evt. 
 Næste møde: Mandag den 3/8 kl. 15.00 ved Joan. 
 
Mødet sluttet. 16.43 Referent Signe Maden  


