
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Langelands Biografforening.
Onsdag d. 4. august kl. 16.00 ved Joan Madsen-Østerbye, Ndr. Landevej 77.

Tilstede: Dennis, Anders, Joan, Else Marie, Christa og Lis
Afbud: Jørn Juul, 

0. Opfølgning på referat fra sidste møde
Gennemgået

1. Orientering
o Stoppet: Anette Klausholm (mandag), Mona Østergaard (Mandag), Solveig og 

Henning Schneider (tirsdag), Brian Vinbech Haas (Søndag eftermiddag), Lisbeth 
Østergaard (Dagholdet) 

o Startet: Ujammi Møller (mandag) 
o September programmet. 
o Særarrangementer: Muligvis et d. 13. september kl.14.00
o Søgt om fritagelse for betaling af ejendomsskat, det er bevilliget.  Kr. 7252,-
o Låsesystemet ved Ruko/ Tømre Harry og Mogens har vi fået opdateret, så Joan kan 

bestille nye nøgler. 
o Efter ny sti ved biografen har vi et stykke der ikke er ordnet endnu da naboen ikke 

kan blive enige med kommunen, så vi har besluttet at sætte nogen buske så det ikke 
ser så sjusket ud. Så må vi se om de bliver enige om et hegn på et tidspunkt.

o Generalforsamling FMMB den 18. september kl. 11.30 Et sted på Fyn. Anders, 
deltager fra bestyrelsen og måske Joan.

o Teamledermøde onsdag d. 15.09.21 kl. 17.00

2. Konstituering af formand, næstformand, kassere og referent.
Blev foretaget efter generalforsamlingen. Opfølgning
Formand: Joan Madsen-Østerbye
Næstformand: Anders Knudsen
Kasserer: Else Marie Madsen
Referent: Signe Madsen

3. Udpegning af driftsledelse, herunder driftsleder
Driftsledelse: 
Joan Madsen-Østerbye
Anders Toftemann Knudsen
John Braaby
Else Marie Madsen
Signe Madsen

4. Sammensætning af filmudvalg, herunder booker
Booker: Signe Madsen
Filmudvalget: 
Signe Madsen
Joan Madsen-Østerbye
Klavs Mark Henriksen
Anders Toftemann Knudsen



Dan Kristiansen
Camilla Larsen

5. Opgavefordeling 2021/22
Fordeling 2020/2021 gennemgås, er tilrettet af driftsledelsen angående Klavs og Jørn Ole
Blev gennemgået og tilrettet.

6. Bestyrelsesmøder fremover
Finde en dag om mdr. og tidspunkt. Eller aftale det fra gang til gang Hvis der er plads, 
holdes 
Mødet i biografen.
Punkter til bestyrelsesmødet sendes til formanden senest 4 dag før. 
Dagsorden udsendes senest 3 dage før mødet.
Det bliver fra gang til gang dog forsøger at ramme tirsdag eftermiddage kl. 16.00 i 
biografen.
                

7. Se på muligheden for et nyt medlems system
Bliv medlem og få fordele: Finde et system der er elektronisk, og hvor man kan tilmelde sig 
via Hjemmesiden. 
I stedet for at skulle sende 2 billetter ud hvert år
Beslutning: Vi arbejder videre med nye idéer til et nyt medlemssystem til start 2022.

8. E-Billet betaling med Mobilpay på hjemmesiden
Beslutning: Det skal ikke være en mulighed. Anders bede E-billet om at fjerne det fra 
hjemmeside. 

9. Kvartalsregnskab
Ved Else Marie 
Blev gennemgået, det ser fornuftigt ud.

10. Operabio, er udsendt ved Signe
Beslutning: Vi tager operaer fra Erik Hamre igen i år. Max 6 stk. Filmudvalget besluttet 
hvilke.

11. Seniorbio og spilletider 
Beslutning: Vi genindføre seniorbio fra 1. september, den rykkes dog til kl. 13.00.
Vi forsøger at flytte familiefilmen kl. 15.00 i weekenderne.

12. Evt. Der taget en snak om tøj og navneskilte, der vil blive kigget på nye muligheder.
Gavekort der er udbetalt til kunden på det fulde beløb, det skal man ikke, kunden skal bruge 
beløbet, alle beløb under 50 kr. må udbetales til kunden.

Det næste møde: Torsdag d. 16/9 kl. 17.30 ved Dennis Byvej 3, 5900 Rudkøbing.

Mødet sluttet 18.40

Referat:  Signe Madsen


