
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Langelands Biografforening.
Mandag d. 11. oktober kl. 17.30 ved Lis Kristensen, Langøvej 6, Humble

Tilstede: Joan, Christa, Else Marie, Jørn, Dennis, Lis, Anders Marianne og Signe
Afbud:

0. Opfølgning på referat fra sidste møde
Blevet gennemgået

1. Orientering
o Stoppet: 
o Startet: Hanne Jæger (mandag), Gro Kjær (tirsdag), Jørgen Madsen (onsdag)
o November programmet – Blev gennemgået.
o Særarrangementer 

Der bliver et medarbejderarrangement onsdag d. 17. november.
Måske bliver der et arrangement med Knag 

o Baby Bio - prøves igen denne gang med et kvartalsprogram der deles rundt til 
jordemødre og sundhedsplejerskerne på øen.  

o Børnebiffen – Vi vil gerne være med, men har svært at styre det praktiske med 
tilmelding og kontakt til daginstitutionerne, det er sat på pause til vi høre fra Ditte 
ved DaBUF, DFI, Medierådet for Børn og Unge.

o Bog og Bio – Biblioteket vil gerne være med og vi prøver at planlægge noget med 
begyndelse i januar 2022 

o

2. Nyt medlemssystem 
Finde et system hvor man tilmelder sig, på hjemmesiden, er i gang.
Nyt medlemssystem hvor der ikke skal sendes billetter ud med start 2022, skal vi give 10 
procents rabat, på alle film i stedet for, finde bevis for betaling, medlemskab virker først ved
betaling. Gælder fra feb. til feb. John sender medlemskort ud.
Status hvad har vi fundet af
Beslutning: Der bliver lavet et medlemskort med 10 % rabat til alle film der vil løbe fra 1 
februar 2022 til 31. januar 2023. Medlemmerne får først kortet når de har betalt 
medlemskabet, de får hele januar måned til at betale i.
Dennis laver et udkast til informationen der skal stå i kortet.

3. 5 års plan for investeringer på teknikken
Hvad vi skal bruge penge på. Ved Anders
2021 Der er installeret ny server og der kommer ny reklame computer.
2023 Projekter – fremviseren.
2023 Nyt lærredet, der bliver væg til væg.
2026 Dolby Atmos lyd måske.

4. Der planlægges et større arr. i stedet for julebrunch og den årlige spisning og film.
Beslutning: Onsdag d. 17. november bliver der et medarbejderarrangement ud af huset.

5. Opfølgning på Trøjer.
Beslutning: Lis bestiller prøver hjem, som der kan prøves, så vi kan bestille de rigtige 
størrelser hjem til medarbejder.



6. Julegaver Hvem hvor hvad
Beslutning: Det bliver gavekort fra handelsstandsforeningen, der bliver årets julegave. 
Christa tager sig af det 100 medlemmer.

7. Evt. Kommunikation internt i biografen skal blive bedre, der har været et par svipser i den 
sidste måned.

Det næste møde: mandag d. 15. november ved Joan. kl. 16.30

Referat:  Mødet sluttet kl. 19.40, referent Signe Madsen 


