
Dagsorden til bestyrelsesmødet i Langelands Biografforening.
Mandag d. 15. november kl. 16.30 ved Signe

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

0. Orientering
o Stoppet: Jørgen F. Madsen (onsdag) Karen Lis Madsen (onsdag)
o Startet: Karen Aagaard (onsdag)
o December programmet. Blev gennemgået
o Særarrangementer: Smart-parat-svar ved biblioteket 

Værkstedsgården: Familien Jul og Nissehotellet
o Mobilpay ude af drift og nye dankortterminaler.

Skiftes primo 2022
o Nye Trøjer: Over givet til Eva fra tirsdagsholdet.
o Foredrag fra Århus: Vi tager alle 6 foredrag i forårssæson.
o Oplæg til det nye medlemskort: Bliver sendt ud til medarbejderne i månedsinfo og 

til medlemmerne medio december.

1. Kvartalsregnskab V Else Marie
Blev gennemgået og det har været et godt kvartal for biografen

2. Plakat skab ude
Dennis undersøger om der kan findes en ny løsning
Beslutning: Bliver flytter til næste bestyrelsesmødet i december, da Dennis ikke er tilstede i 
dag.       

3. Julegave arr. Evt.
Beslutning: Der bliver ikke noget julegave arrangement, julegaverne bliver delt ud onsdag 
d. 17.11.21.
   

4. Billederne filmstriben på væggen og sofaerne. 
Billederne har siddet længe, der er mulighed for skifte dem da de sidder fast med velcro.
Sofaerne er slidte, ombetrækning eller nye?
Beslutning: Dennis tager sig af filmstriben på væggen med en ny top 10 for de sidste 5 år.
Signe kigger på nye sofaer til caféen, det skal være en 3 og 2 personer udgave igen.

5. Eventgruppe til særarrangementer 
Beslutning: Vi prøver at skriver ud i månedsinfo om der nogle der har lyst til arbejdet med 
at lave særforestillinger, hvor der fuldt hus de fleste gange. 

6. Månedsinfo – bliver et fast punkt på dagsorden fremadrettet.  
Statistik – Klavs
Luftskift i salen – Anders. 
Eventgruppe -  Lis



Julegaverne – Christa
Navneskilte – Joan
Lørdagsvagter – Signe
Nye medlemsfordele i 2022 – Signe

7. Bog og bio
Beslutning: Prisen bliver 25 kr. inkl. Drikkevare fx kaffe, juice, sodavand og vand.
Afholdes kl. 10.00 første søndag i måneden. Med start fra januar i de første 6 måned af året.

8. Evt.
Corona restriktioner: 
Der er ingen stole og borde i caféen, da der ellers skal vises coronapas. 
Der er stadigvæk salg i caféen, der må tages med ind i salen.
Det bliver sent ud til med arbejderne som orientering.

Det næste møde: Tirsdag d. 14.12.21 kl. 16.00 ved Signe

Referat:  Mødet sluttet kl. 19.10


