
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 
torsdag den 28. maj kl. 15 i biografen

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

1. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. maj blev gennemgået.

1. Orientering
 Stoppet: Güllan Kappel, Bolette Skou, Henning Porsby, 
 Startet: -
 Joan og Klavs har afholdt Info-møde med tre interesserede. Søndag eftermiddag og 

dagholdet mangler cafémedarbejder, søndag aften mangler en operatør.
 Juni programmet blev uddelt og gennemgået.
 Bente Bærentzen er stoppet med at skrive omtaler til Øboen.

2. Bio Langeland åbner 8. juni
 Medarbejdere får besked først i juni om de forskellige sikkerhedsforanstaltninger.
 Teamlederne melder tilbage til Joan, om teamet har brug for hjælp.
 En halv time før forestillingen skal døren indtil salen åbnes.
 Der kommer kun til at være få borde og stole i caféen, da disse skal sprittes af hver dag.
 Der bliver ikke bland-selv slik indtil videre.
 Der skal gøres grundigere rent efter hver forestilling, afspritning af håndtag etc.
 Sørg for god håndhygiejne under hele vagten.
 Indtil videre bliver der ikke mulighed for at reservere billetter, kun køb på nettet eller i 

biografen.

3. Rengøringsdag 3. juni
 Der er foreløbig 13 tilmeldt formiddag og syv eftermiddag. Formiddagsholdet starter kl. 

08.30 med fælles morgenmad og slutter med frokost. Efterniddagsholdet starter kl. 13 med 
frokost og slutter med kaffe.
 

4. Tillæg sommer på Sydfyn og Langeland
 Vi springer over

5. Regnskab 1. kvartal 2020
 Else Marie fremlagde regnskabet for det første kvartal, som balancerede med et foreløbigt 

overskud på ca. 99.000. Det reelle tal bliver nok lidt lavere, men et pænt resultat i forhold 
til omstændighederne. Godkendt.

6. Evt.
 Joan orienterede om stisystemet forbi biografen. Der bliver en udgift for biografen til 

kanten på det nye stisystem. Når tilbuddet kommer, sender Joan det rundt til bestyrelsens 
medlemmer.

  Joan sørger for afstandsmarkering ved billet- og cafésalg.

Det næste møde: Mandag den 15. juni kl. 15.00 i biografen 

Ref: Klavs Mark
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