
Bestyrelsens beretning for 21 
 

Indledning 
Vi i bestyrelsen er glæde for at så mange ønsker at deltage i arbejdet for Bio Langeland. Vi oplever det som 

en 100% fungerende velsmurt maskine, hvor alle i frivillige medarbejdere gør jeres yderste for holde Bio 

Langeland kørende. 

Covid-19 / Corona 
Bio Langeland var jo som den øvrige del af den danske kulturmaskine lukket på grund af corona, derfor var 

der i 2021 næste lukket i 5 måneder. Lukningen betød selvfølgelig færre besøgende mere om det senere. 

Med hjælp fra vores revisor lykkedes det at få en covid-19 godtgørelse på 163.916 kr. hvilket vil fremgå af 

regnskabet som vores kasserer Else Marie vil gennemgå senere. 

Arrangementer 
I 2021 bragte vi igen naturvidenskablige foredrag online fra Aarhus universitet. En stor succes, udsolgt til 

alle foredrag. 

Entreen på 20 kr. byttes til drikkevare i pausen, fordi Carlsberg Fonden dækker alle udgifterne til 

foredragene. 

Derudover har vi også haft succes med Kultur Bio, Med skolen i biografen, André Rieu koncerter, 

julekoncert med pigekoret direkte online fra DR og sidst men ikke mindst SeniorBio som vi også betragter 

som en succes. 

Særarrangementer 
Vi er så heldige. De handlende på Langeland kan se en fordel i at bruge Bio Langeland til deres 

arrangementer. 

Vi synes i bestyrelsen, vi har et godt samarbejde med de erhvervsdrivende, som har fået øjne på at bruge 

den plads, vi har til rådighed her i Bio Langeland. 

I kan på denne slide se, hvem der har benyttet vores lokaler i 2021. Tak til jer. 

Medarbejdere 
Som jeg sagde i min indledning, er vi i bestyrelsen meget glæde for den indsats alle i frivillige gør for vores 

Bio Langeland. 

Derfor havde vi i 2021 besluttet der skulle være lidt ekstra og vi holdt en ”medarbejder” middag på 

Rudkøbing Skudehavn, hvilket vi har fået ros for. 

I år skal vi have uddelt 10 års nåle til Lone Frandsen, Poul Nielsen og Helle Schütt. 

Vi er jo så heldige at når du først er begyndt som frivillig holder du ikke lige op med det samme, mange har 

været frivillig i over 10 år. 

En del har endda været frivillig lige siden starten i 2002, meget flot synes jeg. 



Film top 10 i 2021 
Som i kan se på denne slide var årets absolutte højdespringer James Bond No Time to Die, denne film havde 

vi alle jo ventet på siden december 2019. 

Ellers synes jeg det er positivt at de danske film ellers præger årets top 10 

Alle tiders top 10 
Det er stadig filmen Hjemve fra 2007 er den mest sete film her i Bio Langeland. Og som i kan se er de 

danske film godt repræsenteret med 6 ud af 10 film.  

Det synes jeg også tegner godt for den danske film kultur fremadrettet. 

Billetsalget 
2020 og 2021 har jo været præget af corona. Vi havde i 2020 9.939 besøgende og i 2021 8.831 besøgende. 

Som i kan se har vi ellers ligget på mere end 15.000 besøgende, jeg er spændt på udviklingen fremover, det 

er jo lige før en film kan streames inden den er blevet vist i Bio Langeland. 

Filmomsætning 
Filmomsætningen 21 er jo som i kan se, ligesom besøgstallet, præget af corona. 

Lad os håbe på gode film både danske og udenlandske i de kommende år som kan få flere i biografen.  

Bestyrelsen 
I kan her se den nuværende bestyrelse 

Øverst fra venstre Lis Kristensen, Signe Madsen mig selv Joan Madsen-Østerbye 

Derefter Else Marie Madsen vores kasserer, Anders Knudsen, Christa Rygaard og Dennis Kræmmer 

Nederst suppleanter Marianne Storm og Jørn Juul Steen 

Ikke alle billeder er af nyeste dato som i kan se. 

Afslutning 
Bio Langeland er medlem af en lille eksklusiv skare af foreningsbiografer i Danmark. 

Bio Langeland fungerer helt uden offentlige driftstilskud, men ikke desto mindre har vi en stærk økonomi 

og står derfor godt rustet til fremtiden. 

Inden jeg slutter, vil jeg sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for vort gode samarbejde og møder i 

2021. 

Dette var bestyrelsens beretning for 2021 og jeg vil igen give ordet til dirigenten. 

 

 

 


