
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 
Torsdag den 10 sep. 2020 kl. 10 i biografen

Til stede: Joan, Klavs Mark, Anders, John, Signe og Else Marie
Afbud: Lis, Marianne og Jørn Ole

0.     Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
. Blev gennemgået

1. Orientering
Stoppet: Jette Kristensen (Søndag eftermiddag) Jørgen og Karen Aagård (Onsdag)
Jens Thisgaard (Søndag aften)
Startet:  Lilli Bøving (Søndag eftermiddag) Gunvor Rossel (Søndag aften)

o Oktober programmet – Blev gennemgået
o Fiber i biografen – Tilbuddet der er givet fra TDC er accepteret 
o Møde med Jens Erik fra AV centret den 6 okt. kl. 14 ang. tæppe m.m.

Deltager: Joan, Klavs, Jørn Ole, Anders og Dan.
o Tovholder den 22 sep. Danmarks Naturfredningsforening (Signe)
o Tovholder den 28 sep. Kommunen borgermøde. (Anders)
o Tovholder den 29 sep. Galla  Erne i krig. Filmfyn (Joan)
o Generalforsamling 14 sep. kl. 19.00 

Der bliver serveret et glas og et styk chokolade til generalforsamlingen.

2.      Lørdag aften holdet stopper.
Der er ingen på ventelisten til at tageover. Og vi må dele det ud på alle hold.
Der er lavet en ny liste over lørdagsvagterne, hvert hold får 2 lørdagsvagter mere om året.
Klavs sender ud til medarbejderne. 

 3. Ventilation/AC i biografen, skal der nyt til.
     Tilbud fra 3 leverandør. Simon Risbjerg, Kemp og Lauritzen, Samt PVN Køleteknik A/S

Beslutning: Der takkes ja til tilbuddet om reparation af køleranlægget i operatørrummet fra Kemp 
og Lauritzen, samt en serviceaftale. 

 4. Regnskab
Blev gennemgået og det ser trods alt godt ud på grund Corunagodtgørelse på ca. 65.000 kr.

 5.   Naturvidenskabelige foredrag i kommende sæson
Hvordan håndterer vi pauserne i foredragene?
Beslutning: Man skal blive siddende på sine plads under pausen, man kan gå på toilettet.
Biografen er ensrettet man skal gå ud ned i salen og ind op ved caféen. 
Undtagelsen er dem der er dårligt gående. 

6.     18-års fødselsdag søndag den 11. oktober
Skal vi og i givet fald: Hvordan fejrer vi vores fødselsdag?
Beslutning: Der gives en lille popcorn og sodavand til børnene og kaffe og chokolade til de voksne 
der køber billet til dagen.
Klavs laver skilte.  

 
 8. EVT. 

Nordea tager fremover 1000 kr i gebyr for foreningskontoer på 1. dec. 2020

Næste møde fredag d. 9 oktober kl. 10.00

Mødet sluttet 12.47 referent Signe Madsen. 
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