
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 
13. november 2019 kl. 15. v Joan 

 

Til stede: Joan, Klavs, Lis, John, Else-Marie, Anders, Signe 
Afbud:  
 

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

1. Orientering 
o Stoppet:  
o Startet: 
o Programmet for december 
o Særarrangementer: 

 27/11 Flugten fra Østtyskland med foredrag. Marianne Storm er tovholder  
 5/12 Smart parat svar quiz v/biblioteket. Joan Madsen-Østerbye er tovholder 

o FMMB-konference den 26/10 deltager Anders, Signe, Jørn Ole og Joan  
o Jule-brunch 1 dec. Se plan. 
o Biografens matrikel ved tekniskforvaltning. Der er møde torsdag d. 14/11 
o Filmtræf 26-27-28/nov. Deltager: Anders, Klavs, Dan, Signe, Camilla og Joan 
o Årsaftale med Øboen 
o Julebelysning i biografen. John finder på noget.       
o Juletræ i biografen, med pynt fra skolen.                  

 
2. Regnskab, vedhæftet. 
 Blev gennemgået. 
2 a     Budget 
 Blev gennemgået og godkendt 
 
3. Nyt regnskabs system - Ved Else Marie 
          Nyt regnskabs system bliver E-conomic  
 
4.       Radio Diablo - Digimarkskærme  
          Skal vi være med, se ud fra spørger skema 
 Beslutning:  Vi stopper samarbejdet 
 

5. Forsikringer 
          Fået tilbud fra Almindelig Brand og Tryg 

Beslutning: Vi prøver at få fat i en forsikringskonsulent, der kan hjælpe med at gennemskue de 
forskellige forsikringer og hvordan vi bliver forsikret bedst.  

 

6. Den danske filmskole 
          Mads-August har forespurgt om midtvejsfilm, Joan har bilag med 
 Beslutning: Joan sender et tilbud til Mads-August  
 

7.       Foredrag i første halvdel af 2020 er vi med igen. 
 Beslutning: Vi er med igen. 
 
8.       De nye stole i salen, kan ikke børstes 
          Skal støvsuges, så der skal findes en løsning med støvsugning 
 Beslutning: Lis undersøger sagen og finder en god støvsuger. 
 
9. Annoncering på biblioteket 
          På deres blokke pris 1195 kr. 
          Beslutning: Det takker vi nej til. 
 
10.     Nye hjemmeside/Gavekort 
          Hvilken model gavekort der er muligheder op hjemmesiden./QR-kodelæser/ kr. 1500 ca 



          Beslutning: Vi vil gerne have, man kan købe gavekort på hjemmesiden. 
 Klavs og Dan snakker med E-billet om QR-kodelæseren. 
  
 

11. Evt. 
- Næste møder  

 - 12 dec kl. 15 ved Else Marie. 
 


