
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 14. maj 2020 

Deltagere: Lis Kristensen, John Braaby, Marianne Storm, Joan Madsen-Østerbye, Anders 
Toftemann Knudsen, Klavs Mark. 
Afbud: Signe Madsen, Else Marie Madsen, Jørn Ole Jensen. 
 

1.  Hvornår åbner vi?   
Vi satser på at åbne den 8. juni, men det afhænger selvfølgelig af påvirkninger udefra. 

 
2.  Hvad gør vi for at sikre medarbejdere og kunder? 
- Der opsættes nogle plexiglasskærme på disken. Det sørger Joan og John for. 
- Bægre til sodavand bliver afskærmet og udleveres af medarbejderen til kunden, der som 

sædvanlig selv tapper sodavand. 
- Der indkøbes en billetscanner til operatøren. Scanneren kan scanne både billetter, 

billetudskrifter hjemmefra og mobil-billetter. Salen åbnes ½ time før forestillingen, så 
publikum har mulighed for at gå direkte i salen ved ankomst. 

- Der bliver i en periode ikke salg af bland-selv slik. 
- Medarbejdere kan bruge handsker eller sprit. 
- På plexiglasskærmene placeres et skilt, som opfordrer til betaling med kreditkort eller 

mobilpay. 
- Hvis der er flere forestillinger lige efter hinanden SKAL publikum lukkes ud af døren nederst 

i salen. 
- Der arrangeres en rengøringsdag i biografen 3. juni fra kl. 9. 
- I opstarten fjernes borde og de fleste stole og erstattes med runde ståborde. 

 
3.  Der er problemer med musiklyden i caféen og i salen inden forestillingen.  

Anders kontakter AV-centret for at få løst problemet. Under Jørn Oles sygdom aftaler 
Anders og Dan fordelingen af opgaver på det tekniske område. 

 
4.  Program ved opstart. 

 Filmudvalget starter op med møde onsdag den 20. maj i biografen for at planlægge 
program for den kommende tid. 

 
5. Tilbagebetaling af billetter 

En del kunder har penge til gode for aflyste forestillinger. Det drejer sig om nogle 
operaforestillinger, alle rabatkuponer til 165 kr. samt foredrag til 20 kr. pr. billet. Alle 
billetter købt på nettet er kørt retur, og kunden har fået tilgodehavende overført til 
kreditkortet. Der bliver lagt nogle lister i caféen, som skal udfyldes ved refusion af billetter. 
Nærmere om dette senere. 

 
6.  Ansøgning om hjælpepakke 

 John arbejder sammen med Esbern og revisor om at søge tilskud ved tab i forbindelse med 
Coronakrisen. 

 
7. Reklamer på lærredet.  

Besked til reklamefirmaet FS2, at vi starter 8. juni i sædvanligt omfang. John Kontakter FS2. 
 

8. Tilbud fra maler 
Der forelå tilbud fra Maleren v/ Chanett om maling af syd- og østsiden. Tilbuddet blev 
accepteret og udføres i den kommende tid. 

 
Evt.  
- Generalforsamlingen udskydes til september. 
- Næste møde 28. maj kl. 15.00 i biografen. 


