
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 
Fredag den 9. oktober 2020 kl. 10 i biografen

Til stede: Joan, Christa, Lis, Else-Marie, Jørn Ole, Signe, Klavs og Anders.
Afbud: Marianne

0.     Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

1. Orientering
o Stoppet: 
o Startet: 
o November programmet. – blev gennemgået
o Særarrangementer – ingen i november
o FMMB, Signe opdatering – Signe har orienteret og vi er stadigvæk medlem af DB 
o Kemper og Lauritsen, Nye aftaler m.m. – Reparationer er blevet lavet og vi takker til 

serviceaftale fra Kemper og Lauritsen. 
o AV- Center – Der skal lægges en 5 års plan for udskiftning af teknik, der kommer op på 

næste møde – Anders og Jørn Ole kommer med et oplæg.
o Evaluering af Galla-premiere 29. september afvikling og økonomi – Blev gennemgået. 

Store roser fra Filmfyn til de medarbejder der var på vagt.
o Rengøring d. 1. november. – Joan, Anders, Christa og Signe deltager fra bestyrelsen
o

2.       Opgavefordeling
                 Er blevet opdateret d. 09. Oktober 2020

3.        Pr Instragram
                 Ved Signe, det er nok der vi skal fange de 20 til 30 årig.

Flyttes til næste møde
 

5.        FAA Hvad sker der.
                 Hvem skal skrive dette og hvem skal der skrives til, så det kommer i FAA.

Lis prøver finder at af med at skrive Hvad sker der.

6.             Teamledermøde og operatør møde
                 Temaleder møde d. 30. november kl. 17.00

Operatør møder d. 1. december kl. 19.00

7.            Biografens drift
                Er blevet opdateret d. 09. Oktober 2020

8.             Biografklub Danmark 
        Snyd med kopier. 

Lis kommer med et oplæg til månedsinfo og fortæller om det.

9.            Bestyrelsesmøder i fremtiden 
Bestemt dag, klokkeslæt, sted
Det kan ikke lægges på bestemte dage, der bliver fundet en dato fra gang til gang. Det 
lægges på eftermiddage kl. 15.30 i biografen, hvis det kan lade sig gøre.

10.          Tousch skærm manual
Mangler forklaring på ledsager og kørestol 
Det er besluttet at der operettes en billettype Handicapledersager til alle forestillinger, som kan 
bruges til Ledersager til handicappet med gyldig ledersagerkort.
Klavs operetter billettypen
Manualen opdateres af Joan. 



11.          Julebrunch og julegaver
Julebrunch aflyses i år, på grund af Corona.
Til gengæld bliver julegaven, lidt større i år.

Det næste møde: Mandag d. 16. november kl.15.30 hos Joan

Mødet sluttet kl. 14.08
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