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Bestyrelsens beretning for 2019 
 
Indledning (Velsmurt maskineri) 
Med over 100 medarbejdere i Bio Langeland er det vigtigt med et velsmurt maskineri, så alt fungerer i 
det daglige. Er disse ting i orden, så fungerer Bio Langeland perfekt. 
Medarbejderne (Alle medarbejdere) 
Grundlaget for Bio Langelands eksistens er de frivillige medarbejdere, som glad og gerne (tror vi ) 
betaler 100 kr. årligt i medlemskontingent for at komme til at arbejde gratis. Men de gør det godt – 
endda så godt, at Bio Langeland er en særdeles velkørende biograf. Der skal herfra lyde en meget stor 
tak til alle medarbejdere for den store indsats, der ydes i de forskellige teams, udvalg og bestyrelse. 
Der er en naturlig udskiftning af medarbejdere hen ad vejen, men der er alligevel 15 medarbejdere, 
som har været med siden starten i 2002. 
Foreningen (Medlemstal) 
Bio Langeland er en velfungerende foreningsbiograf, 100 % ejet af medlemmerne. Biografforeningen 
har et stabilt medlemstal, som gennem en årrække har ligget mellem 1.000 og 1.100. Alle medlemmer 
får to fribilletter til specielle medlemsforestillinger samt tilbud om særarrangementer. Alene af den 
grund kan det betale sig at være medlem af Langelands Biografforening. Det er utrolig dejligt med så 
stor en opbakning fra befolkningen, ikke kun på grund af kontingentbetalingen på 100 kr. årligt, men 
også den moralske opbakning til alle os frivillige medarbejdere. 
Medlemspleje (Medlemsforestillinger og andre tilbud) 
Andre foreningsbiografer er lidt misundelige over vores store medlemstal, og den store 
medlemsopbakning betyder da også meget for biografen. Vi forsøger at pleje medlemmerne med bl.a.  
 informationsmails 
 gratis lukkede medlemsforestillinger  
 samt øvrige tilbud i løbet af året. 
Hvad foregår der i biografen? 
De alm. daglige filmforevisninger dominerer selvfølgelig vores program, men der foregår meget andet 
end de offentlige åbne visninger. 
Med skolen i biografen 
Med Skolen I Biografen er et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, kommuner, biografer og 
Centre for Undervisningsmidler. Filmene udvælges til undervisningsbrug af filmkonsulenter i 
samarbejde med biograferne. Til alle film udarbejder Filminstituttet pæd. materiale. Vi får en 
afregning pr. solgt sæde. 
Børnebiffen 
Siden 2010 har vi haft visninger i Børnebiffen for daginstitutioner. Ordningen er administreret af 
Kulturregion Fyn og er gratis for daginstitutionerne, kun transport skal man selv sørge for. Vi får en 
fast leje pr. formiddag for at lægge biograf til. 
Filmperle – Filmporten – Seniorbio – Operabio  Kulturbio 
Hvis vi medlemmer af Filmudvalget støder på nogle lidt mindre kendte, såkaldt smalle (Filmperle), 
men rigtig gode film, som medlemmer af filmudvalget har set, så kalder vi disse FILMPERLER for at 
skærpe interessen hos publikum.  
Netop i år er vi gået med i FILMPORTEN, der ligesom Biografklub DK tilbyder halv pris ved køb af 
et medlemskab med 10 rabatbilletter. Filmporten præsenterer hvert år de 12 stærkeste, mest 
tankevækkende og kunstnerisk udfordrende film på biografmarkedet, hvoraf flere er prisvindere på 
filmfestivaler verden over.  
(Seniorbio) Vi er fortsat med vores succes SENIORBIO, som afvikles mandag eller tirsdag 
eftermiddag flere gange om måneden. I år har seniorbio dog pause under Coronarestriktionerne. 
(Operabio) Også OPERABIO søndag formiddage har gennem 2019 haft et fast publikum, der sætter 
pris på operaerne fra Metropolitan i New York med flotte billeder og sublim lyd. I kommende 
vintersæson prøver vi dog noget nyt, bl.a. med operaer fra forskellige operahuse i Europa samt incl. et 
par balletter. Det ser vi frem til. 
Edit 24 
Igen i marts 2019 blev der atter afholdt Edit24Galla i biografen. Eleverne på mellemtrinnet på 
skolerne arbejder med små videofilm optaget på mobil, og efter en uges arbejde vises de nominerede i 



biografen arrangeret af Langeland Bibliotek. Kulturregion er stoppet med Edit24, men FilmFyn 
overtager heldigvis projektet, så det kan fortsætte. 
Babybio 
I perioden 2007 – 2014 viste vi jævnligt babybio, men grundet en faldende tilslutning droppede vi 
tilbuddet. Men i starten af 2019 fik vi en henvendelse fra en mødregruppe, som gerne vil prøve igen. 
Vi startede babybio op igen i februar, og den første film var – nok ikke uventet – MØDREGRUPPEN. 
Der kom 17 betalende + 11 babyer. Dette er et nyt forsøg, som vi fortsatte med et par gange, men ikke 
med særlig godt resultet, så det stoppede igen. Vi er dog klar til at prøve igen, hvis en mødregruppe 
henvender sig. Til Babybio er der skelnelys i salen og nedsat lyd. 
FIFA og FORTNITE 18/10 
I forbindelse med efterårsferien havde Langeland Bibliotek lejet biografen til FIFA fodboldspil samt 
Fortnite på nettet. Kampene foregik på pc’ere i caféen, men også på lærredet, hvor bl.a. de afgørende 
kampe blev spillet. Dagen igennem var der en hel del tilskuere. 
Foredrag 
I 2019 fortsatte vi med foredragene, hvoraf flere har været totalt udsolgte. Foredragene er stadig gratis, 
men biografen tager en fast pris på 20 kr. for en forfriskning i pausen, så vi også får lidt ud af det. 
Prisen på de 20 kr. har ikke ændret på besøgstallet, dog trækker foredragene på engelsk ikke så meget 
som dem på dansk. Foredragene i efteråret bliver snart offentliggjort og sat til salg, men stadig med 
tomt sæde mellem grupperne, så vi kan ikke fylde salen helt. 
Bedste Biografklub DKfilm 
Efter en landsafstemning blev sæsonens bedste Biografklub DKfilm kåret. Det blev ikke uventet ‘A 
Star Is Born’. Denne viste vi til en enkelt eventaften i august 2019 med en næsten fyldt sal med 
indledning af kulturjournalist Iben Friis Jensen. 
Foredrag og film v/ Bo Damgaard 
Kulturregion Fyn havde tilbudt et foredrag med Årets Fynbo, Bo Damgaard, fhv. direktør for FilmFyn. 
Bo Damgaard fortalte sit arbejde samt anekdoter i forbindelse med arbejdet. Efter foredraget blev 
Susanne Biers film ‘En chance til’ vist. Arrangementet bliver tilbudt biografen gratis, så vi tog kun 25 
kr. for billetten, medlemmer gratis. 
Le Mans ‘66 
Til premiereaftenen 14. november på racerfilmen ‘Le Mans ‘66’ havde Butik Knag m.fl. solgt billetter 
til fortrinsvis mænd. Inden filmen var der præsentationer og smagsprøver fra butikkerne. God 
omsætning til biografen og mange solgte billetter. 
Øvrige begivenheder (lukkede forestillinger) 
Endvidere har vi haft udlejninger til 
New Look 
Langeland Kommune 
Demensbio 
Privat udlejning 
Torsdagsklubben, Lindelse 
Rudkøbing menighedsråd 
Alzheimerforeningen 
Butik Knag m.fl.  
Biblioteket – Quiz med 6. klasserne 
Hvor får publikum info om film 
I eftersommeren 2019 blev det besluttet, at undersøge hvor vores publikum får informationer fra om 
film. Gennem september og oktober måned blev der uddelt spørgeskemaer til publikum, der blev 
afleveret 497 svar og resultatet ses her. Det passer godt ind i vores mål, dog er det markant, hvor meget 
den landsdækkende presse betyder. Biografens flyer og medlemsmail overlapper hinanden, men 
tilsammen er de en væsentlig information til medlemmerne. En stor tak til Gitte Jensen for hendes 
arbejde med biografens flyer. 
Billetsalg 
Efter et dyk i 2017 rettede publikumstallet rettet sig i 2018, men er lidt lavere i 2019. Det har nok også 
lidt at sige, at biografen var lukket flere omgange pga. installation af nyt inventar og udstyr. Der er vist 
ingen tvivl om, at også streamingtjenesterne, Netflix, HBO, TV2 Play, Viaplay m.fl. og nu også 
Disney+ fra i morgen betyder noget for biografernes billetsalg og indtjening. Filmomsætningen er også 
faldet. Men vi tager kampen op.  



Filmudbuddet (DKpremierer) 
Biografer med flere sale har lettere ved at tilbyde et varieret udbud. Vi har dog kun en sal, hvilket gør 
det lidt sværere, særligt når DKpremierer skal vises i mindst 11 dage. Vi viser selvfølgelig store 
danske og udenlandske film, men ud over disse bliver der plads til mange andre film og filmtyper. For 
at hjemtage en film skal der betales en minimumsleje, hvilket betyder at der mindst skal afsættes 50 
billetter, før filmen begynder at give overskud. Derfor er der en del film, vi ikke viser. 
Top 10 i 2019 
De danske storfilm dominerer igen Top 10 
Alle tiders top 10 
Mon vi nogensinde får nye film ind på Alle Tiders Top 10? 
Stoleskift m.m. 
Der er investeret mange penge i biografen i år. Den største udgift har været til nye stole i hele salen. 
Efter flere tiltag og lukninger af biografen fik vi endelig nye stole i september. Først skulle de gamle 
dog tages ned, hvilket vi selv havde påtaget os for at spare penge. Heldigvis var der mange, som kom 
og hjalp til, så vi afmonterede alle 120 stole på få timer. En del af stolene blev hentet af interesserede, 
og resten blev smidt i en container. De flittige medarbejdere af efter en rigtig god indsats. Dagen efter 
rykkere folkene fra AVCenter ind og monterede de nye stole, så alt var klar til indvielse en 26. 
september.  
Flere investeringer i 2019 
Foruden nye stole er der investeret i mange andre ting i 2019: 
Nye forstærkere (5 stk.) 
Nye højttalere bag lærredet (3 stk.) 
Nyt lydsystem i caféen (anlæg, IPad, mikrofon) 
Nye tæpper i salen (de er slidte og vi har haft vandskade) 
Nye tæppelister på trappen i salen med lys (for at forebygge fald) 
Nyt biograflys i siderne på loftet (De gamle glødepærer kan ikke fås mere) 
Nye touchskærme i caféen (med bedre og mere enkle betjeningsmuligheder for de frivillige 
medarbejdere). 
Fremtiden 
Som I kan se er der brugt mange penge i 2019, men vi mener selv, at de er brugt godt. Det er en 
investering i fremtiden, så vi hele tiden har en tiptop moderne biograf med god siddekomfort og 
udstyr der er ‘up to date’. I den kommende tid skal vi have kigget nærmere på vores ventilation, IT
udstyr og teknikken i operatørrummet. Filmene hentes i dag ned gennem nettet og vores forbindelse 
trænger voldsomt til at blive opgraderet til fiber. Det er besluttet og vil ske i den nærmeste fremtid. 
Tak og afslutning 
Som medlem af en lille eksklusiv skare af foreningsbiografer i Danmark fungerer Bio Langeland helt 
uden offentlige driftstilskud, men ikke desto mindre har vi en stærk økonomi og står derfor godt rustet 
til fremtiden. Det er bestyrelsen, der prøver at holde sammen på det hele. Samtidig har vi en stor 
medlemsskare bag biografen samt en mindre hær af frivillige, som tilsammen sørger for den daglige 
drift. Det kan bare lade sig gøre her på Langeland. Derfor skal der fra bestyrelsens side lyde endnu en 
stor tak til bestyrelse og driftsledelse for et virkelig godt samarbejde i det forløbne år, tak alle 
medarbejdere på de 10 teams i biografen, såvel operatører som cafémedarbejdere. En særlig tak til de 
medarbejdere, som har ydet en ekstra indsats i pr og filmudvalget, cafégruppen, samt til alle andre, 
som varetager ekstra opgaver som korrekturlæsere, itfolk, vaskeri, plakatopsættere, grafiker og evt. 
andre funktioner, jeg ikke har fået med. 
 
Bemærkninger til beretningen:  
Dan Kristiansen rejste kritik af, at den nu nedlagte Filmportal, ikke var nævnt i Formandens 
beretning. Dette til trods for at Filmportalen havde eksisteret gennem 9 år og havde udrettet et stort 
arbejde for biografen. Samtidig kritiserede han bestyrelsens enerådige måde at arbejde 
på. Medlemmerne af Filmportalen burde have været inddraget i overvejelserne omkring et samarbejde 
med Filmporten, da gruppen havde masser af erfaring inden for 'smalle film'. Gruppen var overhovedet 
ikke blevet hørt i sagen. Generalforsamlingen viste sin anerkendelse af Filmportalens arbejde ved at 
klappe. 


