
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening  
                                                Onsdag den 9. juni 2021 kl. 15.30 ved Lis 

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

 
0. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 Referatet blev gennemgået.  
 
1. Orientering 

o Stoppet: Ingrid Schrøder (operatør dagholdet) 
o Startet: Ujammi Møller (mandag) 
o juli programmet – runddelt og godkendt  
o Særarrangementer - ingen i juli 
o  André Rieu koncert den 28. – 29. august - vises i biografen 
o  Ny corona app – som adgang skal den blot vises i biografen 
o Teamledermøde - afholdes i biografen den 15. september 
o Nøglekort status. Kun Anders og Joan kan klare adgang til biografen. Der tages backup, 

hver gang nye kommer på. 
o Filmporten problemer med at scanne billetter. Signe har kontakt med ebillet og Filmporten 

for at løse problemet. 
o Møn Sessions bliver ikke til noget 
o Tre nye evt. medarbejdere til samtale torsdag 10/6. 

  
2. Sommer på Sydfyn 
 Skal vi være med i avistillægget? 
 Vi siger nej. 
 
3.  Forespørgsel om at eftermiddagsforestillingen kan spille kl. 13 i stedet for kl. 14. 
 Vi holder fast ved kl. 14, som specielt ved seniorbio er ret cementeret som starttidspunkt. 

   
4. Medarbejder-privileger 
 Hvornår yder man hjælp nok? 

Punktet blev drøftet. For at få medarbejderfordele skal man være tilknyttet et team og være 
godkendt som medarbejder. 

 
5. Teamledere 
 Teamledernes opgaver vil blive gennemgået på det kommende teamledermøde i september.  
 
6. Opera næste sæson 
 Vi afventer, hvad der kommer af tilbud i sommer og efterår og tager senere stilling til tilbuddene.. 
 
7. Generalforsamling 
 Generalforsamlingen er planlagt.  
 Efter generalforsamlingen uddeles 10-års nåle 
 Opstilling af caféborde og opstilling af pølsevogn 
 Gratis mad og drikke indtil kampens start.  
 Tilmelding til Joan (mad og fodbold) 
 
8. Evt. 
 Vi giver 3 x 200 kr. i gavekort til Radio Langeland. 
 Lis refererede fra generalforsamling i Turist- og Erhvervsforeningen.   
 Næste møde aftales efter generalforsamlingen. 
 

Ref. Klavs Mark 


