
Formandsberetning 2021

Året 2020 startede egentligt godt for vores alle sammens biograf, vi kunne se frem til et godt år med mange
store filmpremiere, men den 12. marts skrev vi ud til alle medlemmer lukket indtil videre i 14. dage. De 14 
dage blev til næsten 3 måneder, vi åbnede igen 8. juni.
Det var svært at finde film frem til forevisning og mange ting var blevet ændret på grund af covid-19.
I september 2020 stod vi i den situation at vi ikke havde noget personale til lørdag aften. Så vi valgte at dele
det ud til alle 9 teams. Hvilken resulteret i 2 lørdags vagter mere til hvert team.
Jeg vil rose alle for jeres deltagelse i at vi har fået vores biograf gennem denne svære tid og det er dejligt at 
se hvorledes vi viser hensyn overfor hinanden.
Generalforsamlingen som var planlagt til afholdelse d. 30. marts, men vi måtte vi udskyde d. til 14. 
september. Kasserer John Bråby har i god tid fortalt den øvrige bestyrelse at nu måtte der nye kræfter til på
denne post, Else Marie hh trådte til, ja hun og John havde faktisk kørt parløb i mange måneder forud for 
skiftet.

Bestyrelses valgte at stoppe Filmportalen i januar 2020 og sidste film var Parasite i februar 2020.
Vi vil gerne sige tak, til de friville der havde stået for arbejdet i filmportalens udvalg igennem årene.
Filmportalen har lavet mange dejlige særarrangementer gennem dens levetid.

Ikke alt var sort i 2020, FilmFyn har fået et godt øje til vor biograf, som igen i september kunne danne 
ramme om en Danmarks premiere ”Erna i Krig”. Vi kunne igen vise vort vær, danne gode rammer for 
skuespillere, inviterede gæster og pressen. Det er jo dejligt når Langeland bliver positivt omtalt i den 
landsdækkende presse, vi kan noget specielt i Bio Langeland.

I 2020 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.

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. Dette 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 9 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, it-folk, vaskeri, 
plakatopsættere, grafiker og evt. andre funktioner, jeg ikke har fået med.

Ja det specielle Bio Langeland kan skyldes jo alle de frivillige medarbejdere som bruger en del af vores 
sparsomme fritid på at få biografen til at køre. Det vil jeg endnu en gang sige jer tak for, det er også mit 
indtryk, at du som medarbejder er stolt af at være en del af fællesskabet, som ligger til grund for Bio 
Langelands succes. Uden din hjælp ville vi ikke havde en biograf her på Langeland.

Dette var beretningen for 2020, som hermed overlades til generalforsamlingens behandling.
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