
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Langelands Biografforening.
Mandag d. 20. september kl. 17.30 ved Dennis Kræmmer Hansen, Byvej 3, Longelse

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

0. Opfølgning på referat fra sidste møde
Blev gennemgået

1. Orientering
o Stoppet: John Jacobsen (tirsdag), Lone Frandsen (tirsdag) Susanne Tolbod (tirsdag)
o Startet: Eva Lund Hansen (tirsdag) Diana Kristensen (Tirsdag) 
o Hanne Østergaard (Søndag eft.)  Kirsten Blohm (søndag eft.)
o Oktober programmet. 
o Særarrangementer: Kortfilm Hybenhjerte til offentlig visning enten d. 23/10
o Tilbage melding fra generalforsamling FMMB den 18 september Joan og Anders 

deltog: Der var ca. 20 biografer landet over der deltog. 
o Børnebilletten til efterårsferien Vi er med, De skal købe en biografbillet for at få en 

lille popcorn og sodavand.
o

2. Biografens 19. års fødselsdag mandag d. 11. oktober.
Forpremiere på CODA skal vi give medlemmer af biografforeningen mulighed for at se den 
til halvpris?
Beslutning: Medlemmerne får tilbudt CODA til halv pris, der vil blive servet kage til både 
seniorbio og om aften, samt en lille popcorn og sodavand til alle der køber billet om aften.
Lis står for indkøb af kage til dagen.

3. Spørgsmål fra teamledermøde 
o Trøjer med logo, hvad kan svare sig at de får et beløb at købe en sort trøje for, 

også får trykt logoet på eller at vi stadigvæk skal have 3 forskellige trøjer 
liggende i biografen.
Beslutning: Lis spørge Tom Tøjmanden om priser på en T-shirt og en langarmet 
trøje i 100 % Bomuld med logo.

o Vikarkorps af gamle frivillige
Beslutning: Det bliver takket nej til et vikarkorps af gamle frivillige.
             

4. Nyt medlems system
Finde et system hvor man tilmelde sig, på hjemmesiden, er i gang.
Nyt medlemssystem hvor der ikke skal sendes billetter ud med start 2022, skal vi give 10 
procents rabat, på alle film i stedet for, finde bevis for betaling, medlemskab virker først ved
betaling.
Beslutning: Der tages kontakt til Ebillet om mulighed for at have et medlemskab af 
foreningen i biografens App. Signe kontakter Ebillet.
Dennis undersøger om prisen på en kortprinter.

5. Børnebiffen på Fyn efterår/Forår
Beslutning: Vi takker nej til børnebiffen.



6. Navneskilte
Priser, modeller
Beslutning: Der fundet en løsning til 45 kr. + puls moms.

7. Bog og Bio 
Eventuelt samarbejde med biblioteket.
Beslutning: Ja tak til Bog og Bio

8. Sugerør mere miljø venligt
Grønne sugerør 4 modeller med, kan bestilles fra nu. .Følgende vare vil komme senere: 
bægre til popkorn og drikkevarer, låg, bland-selv-slik emballage. Hygiejne: toiletpapir, 
håndklæder, sæbe, etc.
Beslutning: Joan tager fat i Cafégruppen om at finde grønne løsninger på sugerør.

9. Lys i mørket 5-6 november, skal vi være med.
Brev vedhæftet.
Beslutning: Nej tak, der er lys i biografen.

10. Evt. Dennis har fulgt op på, førstehjælp 

Det næste møde: Mandag d. 11. oktober hos Lis

Referat:  Signe Madsen kl. 20.00


