
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 3 august 2020 kl. 15.00 ved Joan

Til stede: 
Afbud: Signe, Else Marie, Marianne

Referat

0. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
Blev gennemgået

1. Orientering
-

2. Forslag om at benytte DET SKER i Fyns Amts Avis
Der er en eller to personer, der skal stå for det. Det er gratis og helt oplagt at benytte tilbuddet, som 
er endnu en vej til at gøre opmærksom på programmet i biografen.
Beslutning: John og Joan kigger nærmere på sagen.

3. Generalforsamling i FMMB 26/9 i Haarby
o Udpegning af deltagere
o Stillingtagen til forslag på dagsordenen

Beslutning: Deltagere: Joan, Jørn Ole, Signe.
Vi bakker op om forslaget fra bestyrelsen, at FMMB fortsætter som medlem af Danske Biografer.

4. Kaffeautomat
Om vi skal have ny og hvilken. Tilbud sendt rundt.
Beslutning: Vi giver Leif et forhandlingsmandat til at købe en ny kaffeautomat, der brygger af 
malede kaffeprodukter.

 
5. Medarbejdere der vil stoppe, men være afløser

Vi skal beslutte om de kan være afløsere uden rettigheder.
Beslutning: Enten er man medarbejder som alle andre med de rettigheder og pligter, det medfører, 
eller også er man ikke medarbejder.

6. Generalforsamling 14 september.
Hvem gør hvad, Mad, m.m. Jesper vil gerne være dirigent.
Beslutning: Hvis myndighedernes regler ikke ændres, vil der ikke være ostebord m.m. i caféen efter 
generalforsamlingen.

7. Corona hvordan ser det ud.
Skal vi fortsætte som nu eller skal der ændres noget.
Beslutning: Vi fortsætter indtil videre med at sælge løs slik i færdigpakkede poser til 30 kr.
Vi fortsætter indtil videre med nuværende caféopstilling.
Vi viser indtil videre ikke seniorbio om mandagen.

8. Rengøring i biografen
Er det godt nok, skal der gøres mere? 
Beslutning: Vi holder fremover både en forårs- og en efterårsrengøring (1. november). Jørn Ole 
skriver til operatørerne for at få dem til at checke at sæderne er fri for hår før hver forestilling, og i
givet fald få renset sæderne.

9. Arr. med butikker ved fyldte sale, med Corona tider
Kan vi afholde disse når der er fyldt sal og cafe?
Beslutning: Så længe myndighedernes restriktioner gælder er det ikke muligt at afholde 
arrangementer, der inddrager caféen.



10. Finde ny skribent til Øboen.
Da Bente Bærentzen er stoppet og Jørgen Aagaard er syg, mangler der skribenter.
Beslutning: Lis Kristensen spørger nogle medarbejdere, om de har lyst til at hjælpe.

11. Operabio i den kommende sæson
Metropolitan operaer kommer ikke i gang til efteråret og Nordisk Film ved ikke, om der kommer en
forårssæson. Alternativt tilbud foreligger fra Erik Hamre.
Beslutning: Vi tager imod tilbuddet fra Erik Hamre med mindst fire forestillinger på DCP (Digital 
Film Pakke) til en pris på 125 kr. Filmudvalget tager sig af bookingen og planlægningen.

12. Opgradering af vores internetforbindelse
Fibernet eller opgradering af ADSL-forbindelsen. Tilbud vedlagt
Beslutning: Vi accepterer TDC’s tilbud om installation af fiber (100/100) for at fremtidssikre 
biografen Medfører en ekstra driftsudgift på ca. 800 kr. pr. måned, men installationen er gratis. 
Jørn Ole tager kontakt til TDC og aftaler forløbet.

13.    Evt.
Søndag eftermiddag mangler kontakt til Jette Kristensen.
Forslag fra John om støtteforening.
Vi har modtaget tilbud om deltagelse i Julekræmmermarked i Tullebølle 7.-8. november.
Birte Andersen stopper som uddeler af programmer på midtlangeland.

Næste møde: 
Torsdag den 10. september kl. 10.00

Ref. Klavs Mark


	Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 3 august 2020 kl. 15.00 ved Joan

