
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Langelands Biografforening.
Torsdag d. 22. april kl. 17.00 ved Joan Madsen-Østerbye Ndr. Landevej 77.

Tilstede:
Afbud:

0. Opfølgning på referat fra sidste møde
Blev gennemgået 

1. Orientering
o Stoppet: Preben Petersen tirsdag, Linda Christensen Nu kun daghold. Carsten 

Friager (Mors) givet blomster
o Startet: Anette Klausholm mandag (daghold), Solvejg og Henning Schnejder tirsdag
o Maj programmet
o Særarrangementer: Der er ingen
o Yousee/fibernet: Der er fibernet til operatørrum/salen, bredbånd til Ebillet og 

mobiltelefon til alarm på brøndpumpen.
o Kompensation fra nedlukning d. 16/12.20 til 28. februar 21: Vi har fået 

kompensation der fremgår af regnskabet.
o Ny server: Den er installeret og virker, der er dog lidt reparationer der skal styr på.

Jørn Ole og Anders er på sagen
o Den interne plakatskærm virker ikke i øjeblikket:

Der kommer en ny computer i løbet af en uges tid.

2. Generalforsamling
Mandag d. 21/6 kl. 19.00, Der skal findes en ny dirigent.
På valg:
Anders Toftemann Knudsen – modtager genvalg.
Jørn Ole Jensen – Stopper
Klavs Mark Henriksen – Stopper.
Udendørs traktement efter generalforsamling!!

3. Årsregnskab for 2020
Beslutning: Godkendt

4. Klargøring/Rengøring af biograf
Hvem kan deltage i opstarts rengøring?
Søndag d. 2. maj kl. 10.00, Joan, Marianne, Jørn Ole, Else Marie, Christa, Anders, Lis og 
Signe.
Oplæring af operatør: 
Anders: oplærer mandag, tirsdag og onsdag.
Dan: oplærer torsdag og fredag
Brian: oplærer lørdag og søndag 
Jørn Ole: oplærer dagholdet.
Christa laver udkast til information om omkring åbning d. 6. maj.
Cafégruppen har styr på indkøb til åbning d. 6. maj.



5. Slik skal vi forsætte med poser eller ej?
Statistik fra juni – december 2019 kontra samme periode 2020
Evt. poser til 20 kr.
Beslutning: Det bland selvslik der er i biografen skal bruges først og derefter et kan man 
prøve købe færdigblandet poser.

6. Ofte stillet spørgsmål til hjemmesiden.
Beslutning: Det er noget vi skal og der bliver lavet et skriv til månedsinfo, hvor vi spørge 
med arbejder omkring, hvilke spørgsmål man ofte bliver mødt med på vagt.
Signe laver udkast.

7. Biografklub Danmark støtte til særarrangement 
Beslutning: Vi prøver at lave et særarrangement på Smagen af sult i juni/juli.

8. Evt.

Det næste møde: Onsdag d. 12/5 hos Signe kl. 16.00

Referat:  Mødet slut kl. 19.30 Signe Madsen.


