
Langelands Biografforening - beretning for 2016 
 

Indledning 
Langelands Biografforening driver en hel biograf med udelukkende frivillig og 

ulønnet arbejdskraft. Vi har nu gjort det med succes i godt 14 år, og meget tyder på, 

at vi vil kunne gøre det i en pæn lang årrække fremover. 

Men der er brug for at vi lykkes med at få nye kræfter ind på nogle af de poster, som 

nu efterhånden har været bestridt af de samme personer siden opstart. Alene det 

forhold at alderen for de dengang plus 60.er nu er ved at være godt og vel plus 70.  

Men der sker også så meget på det tekniske plan og tiderne skifter, så der skal nye 

tanker og nye kræfter på banen. Det må gerne ske gradvis, men der er behov for at det 

sker. Jeg vil derfor bede alle tænke over hvem, I kender, der er klar til at tage en tørn 

i en rigtig spændende forening, hvor der er rige muligheder for at etablere nye 

kontakter og gå i gang med nye udfordringer.  
Efter min ringe mening er Bio Langeland indtil nu det bedste eksempel på at det er 

lykkes at få tingene til at gå op i en højere enhed.  

 

Foreningen 
Bio Langeland er en foreningsbiograf, 100 % ejet af medlemmerne.  Ved årets 

udgang var der ca. 1050 medlemmer.  Det svarer til at næsten hver 10. langelænder - 

fra den yngste til den ældste - er medejer af vores biograf. Det skal dog bemærkes, at 

en del af medlemmerne kommer fra nabokommunerne og længere væk. Vi er glade 

for hver og en. 

Som bekendt får alle medlemmer to fribilletter til specielle medlemsforestillinger. 

Alene af den grund kan det betale sig at være medlem af Langelands Biografforening. 

Den store opbakning er utrolig værdifuld for biografen, ikke kun på grund af 

kontingent- betalingen på 100 kr. årligt, men også den moralske opbakning til alle de 

frivillige medarbejdere.  

 
Medarbejdere       
Vor stab af frivillige – eller ulønnede medarbejdere er den anden årsag til, at 

biografen fungerer og har det godt på alle måder.  Det er godt at kunne konstatere, at 

det gør den og , tror jeg i mange, mange år. Der er stadig ca. 15 - 20 medarbejdere, 

der har været med siden biografens start i 2002, og sammen med de mange der er 

kommet til siden er de den bastion, der holder det hele kørende. Vi er over 100 

frivillige medarbejdere, som driver biografen og udfylder alle de mange funktioner, 

der er for at drive biograf-virksomhed.      
I løbet af året har vi forskellige arrangementer for medarbejderne, f. eks filmaftener, 

bowling og brunch, udflugter, minigolf, jule-brunch samt forårsrengøring.  
 
Filmudbuddet     
Med ”kun” en sal er det lidt af en udfordring at have et meget varieret udbud af film, 

særligt når DK-premierer oftest skal vises i mindst 11 dage.  Vi styrer det efterhånden 

ret sikkert derhen, at vi ikke tager alle de premierefilm der tilbydes. Det er vigtigt for 

os selvfølgelig at vise de store danske og udenlandske film, men også at der ud over 

disse bliver der plads til mange andre film og filmtyper. 



Mindre kendte, såkaldt smalle, men rigtig gode film, som medlemmer af filmudvalget 

har set, benævner vi FILMPERLE. Det gør vi for at fortælle, at her er der tale om en 

film af særlig god kvalitet.  

Siden 2011 har projektet FILMPORTALEN været en del af biografen. En gruppe 

udvælger smalle film, som ellers ikke ville få plads i biografen. I vinterhalvåret 

præsenteres disse film på mandage. Det er mandag aftener, der sjældent giver 

overskud, men de udvider kvaliteten og bredden i filmudbuddet. 

Vi er – naturligvis - fortsat med vores succes SENIORBIO, som typisk afvikles 

mandag eftermiddage flere gange om måneden.  

OPERABIO søndag formiddage har et fast publikum, der sætter pris på operaerne fra 

Metropolitan i New York med flotte billeder og sublim lyd. Vi når ca. 10 operaer på 

en sæson.  

DET KGL. TEATER er det nye tiltag. Her er der tale om direkte transmission af 

opera, ballet og skuespil. Det er meget stemningsfyldt og der har været fine besøgstal. 

MED SKOLEN I BIOGRAFEN har skolerne på øen i samarbejde med Center for 

Undervisningsmidler og Det Danske Filminstitut. 

BØRNEBIFFEN som er tilbuddet til førskolebørnene   

I år har vi for fjerde gang transmitteret ”Oscar Natten”.  Det har været en god 

oplevelse for de, der stået for aftenen og en god oplevelse for deltagerne. Antal 

besøgende fortæller om en lille trofast skare til denne nat. 

EDIT 24. På fjerde år er Bio Langeland vært for denne formiddagsseance, hvor 

skoleelever med egne film produceret efter egen ide og med mobiltelefon som 

kamera kæmper om en topplacering, der giver adgang til finalen i Odense 

  
Billetsalgstatistik: Vi solgte i 2016 i alt 15.083 billetter. Det er mindre end i 2015, 

hvor vi nåede 16.347 billetter. Salget har ikke helt levet op til forventningerne, men 

det er på et niveau, hvor der er god økonomisk basis for driften. Vi har da også 

forventning om at øge salget det kommende år, men vi er i et vist omfang afhængige 

af om der kommer nye film, der kan tiltrække det langelandske publikum. 

Filmomsætningen blev i 2016 på kr. 841.776 
 
Samarbejde med byens handlende 
Biografen har ud over det allerede anførte haft udlejning til forskellige arrangementer 

som f.eks. aftener, hvor lokale erhvervsdrivende har promoveret sig selv kombineret 

med visning af en film. Det har været arrangementer med fulde huse. Vi er glade for 

det samarbejde, og vi ser gerne at det bredes mere ud.  

 
Caféen       
Salget i caféen er en vigtig del af Bio Langeland. Der er en god omsætning med et 

tilfredsstillende dækningsbidrag.  

Vi har en meget kompetent cafégruppe, som styrer indkøb og lager af såvel cafévarer 

som rengøringsmidler m.m. Endvidere er cafégruppen medvirkende til, at Bio 

Langeland efter kontrolbesøg fra levnedsmiddelstyrelsen får tildelt smilende Smileys. 

 

Synlighed og markedsføring   
Vi har på det seneste arbejdet på at få sat en ny hjemmeside i søen, og det er så I dag, 

mandag den 3. april at Bio Langelands nye hjemmeside er gået i luften. Den nye 

hjemmeside hænger sammen med biografens billetsystem, således at filmene kan ses 



efterhånden, som de indgår i biografens repertoire. Billetkøb og -salg er stort set 

uforandret, men der er lettere adgang til informationer om de enkelte film incl. 

trailere. Endvidere er der en del praktiske informationer om biografen og 

biografforeningen. Vi håber naturligvis på flittig brug af biografens nye hjemmeside 

samt vores App, som er uforandret. 
I forlængelse heraf arbejdes der med at udfase den hidtidige månedsfolder, og som 

afløser herfor udvikle en flyer. Vi er endnu ikke helt klar her, men der vil ske 

ændringer inden sommeren er forbi. 

 

Det ”nye” cafeområde 
I august lukkede biografen ned i en lille uge for at give plads til en cafeforandring. 

Det blev til et totalt farveskift på loft og vægge, samt til ”filmstrimmel ” og billeder 

og endelig til delvis ny møblering. 

Vi er glade for resultatet. 
 

Økonomi og investeringer 
Dette års regnskab viser samlet et mindre underskud og må betegnes som mindre 

tilfredsstillende. Forklaringen er primært det lavere billetsalg samt at renovering af 

cafeområdet er trukket over driften. 

Vores likviditet er stort set uændret ved årets slutning, og vi står økonomisk stærkt til 

at møde kommende udfordringer. 
 

Fremtiden      
Med nu 14 år på bagen kommer der behov for opfriskning og ajourføring. Vi er altid 

klar til at investere i nyt, når vi synes vi har gavn af det. Vi skal samtidig se at få 

udnyttet det, vi har bedst muligt. Det kunne godt blive til flere direkte transmissioner 

af events, hvor vi kan finde dem. 

   

For så vidt angår interessen for at være med, oplever vi at det stadig går rigtig godt. 

Der er folk der er klar til at gå ind, når der bliver plads/ behov 

Men når det er sagt er det alligevel her jeg gentager det jeg startede min 
beretning med, nemlig at: Der er stærkt brug for at vi lykkes med at få nye kræfter 

ind på nogle af de poster, som nu efterhånden har været bestridt af de samme 

personer siden opstart. Alene det forhold at alderen for de dengang plus 60.er nu er 

ved at være godt og vel plus 70.  

Men der sker også så meget på det tekniske plan og tiderne skifter, så der skal nye 

tanker og nye kræfter på banen.  

Det må gerne ske gradvis, men der er behov for at det sker. Jeg vil derfor endnu 

engang bede alle her tænke over om I selv er - eller om I kender nogle dygtige 

mennesker, der er klar til at tage en tørn i en rigtig spændende forening, hvor der er 

rige muligheder for at etablere nye kontakter og gå i gang med nye udfordringer. 

 
Afslutning 
Bio Langeland drives helt uden offentlige driftstilskud, men ikke desto mindre har vi 

en stærk økonomi og står derfor godt rustet til fremtiden.  

Vi har 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. 



Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelse og driftsledelse for godt samarbejde i det 

forløbne år, tak til alle medarbejdere på de 10 teams i biografen, såvel operatører som 

cafémedarbejdere. En særlig tak til de medarbejdere, som har ydet en ekstra indsats 

ved pr. og i filmudvalget, cafégruppen, samt til alle andre, som varetager ekstra 

opgaver som korrekturlæsere, it-folk, vaskeri, plakatopsættere, fejemester, og evt. 

andre funktioner, jeg ikke har fået med. 

 

Dette var beretningen for 2016, som hermed overlades til generalforsamlingens 

behandling. 

 

Søren Jepsen 03. april 2017 


