
Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening 
Mandag den 21. februar 2022 kl. 16.30 ved Joan

                                                

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

0.     Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde
Blev gennemgået.

1. Orientering
o Stoppet:  Diana Kristensen (tirsdag) 
o Startet: Lisbeth Mollerup (søndag aften), Gitte Hansen (Onsdag)
o Marts programmet. 
o Særarrangementer:

Lørdag 5. marts kl. 14.00 Bosnisk – dansk eftermiddag med Quo Vadis, Aida.
Søndag 6. marts kl. 10.00 Børnefødselsdag
Onsdag 9. marts kl. 09.00 Edit 24 v/biblioteket.
Søndag 20. marts kl. 10.00 Børnefødselsdag

o Malet i gang og toiletter og mellemgang, og slebet trapper og lakeret. Kr.5462- 18.725
o Nyt hegn op ved stien stå der i 2 år, vores buske tog lidt skade ved opsætning kommer nye 

fra kommunen
o Langelandsguiden vi er med igen.
o Udskiftning af billeder i cafe – Der bliver bestilt nye og de gamle bliver sat op ude på 

toiletterne.
o Uniformer – Der bliver lavet tryk forsøg på en trøje fra Tøjmanden og en trøje fra Butik 

Milla.
o Medlemsmøde i handelstandforeningen RUHA deltager Marianne – Referatet er rundt 

sendt.

2. El stigning
           John har lavet en udregning på hvor meget vi skal betale mere i el.
           Skal vi lægge det på billetterne eller? 

 Beslutning: Vi holder øje med pris udviklingen her i 2022 og gør tiltag til at udskiftet, hvad 
vi kan indenfor belysning.

3. Rengøring i marts
Lørdag 12. marts kl. 09.00 vi spiser en lækker menu i byen som belønning for veludført arbejder kl.
13.00 .

 
4. Generalforsamling
          Finde dato, Else Marie stopper og Lis stopper, deraf en kasserer, kassere kan være udenfor 

bestyrelsen
Tirsdag d. 5. april kl. 19.00 
Se vedhæftet huske liste.

5.      Skal vi have demensbio  
         Se mail fra Lars Werve

Beslutning: Vi ser tiden an, da det stadigvæk er i udviklingsfasen.
.
6.      Medlemskab/kort

Hvordan det er blevet modtaget, hvor mange har betalt:
Der er over 80 % der allerede har betalt medlemskabet, der er kommet en håndfuld utilfredse 
tilbagemeldinger udad 1015 medlemmer.



7.      Tjek skema
Til skolebio og andre arr.
Det er brugbart og vi afprøver det de næste 2 mdr.

8.      Skolebio og lignende arrangementer med frit salg.
         Forslag: der sættes en deadline for mødetid, således at salg kan afvikles inden filmens start.
        Vi prøver at ligger det over til dagholdet at have kontakten til skolerne, så kommunikation går direkte 
til dagholdet.

9.    Foreløbigt regnskab 2021
       Ser fint ud.

10.  Annoncørgavekort til vores annoncørkunder.
Vi får lavet en billettype der hedder annoncørgavekort, der kan bruges til vores annoncørkunder.
Så der ikke længere skal være tvivl om de tre sidste dage med Danmarkspremiere.

11. Månedsinfo for marts.
Statistik – Signe
Forårsrengøring – Christa
Generalforsamling/udvalgsposter - Signe

12. Evt. 
Inuk fra Strynø henvise til FS2 med reklamer for litteraturfestival på Strynø.
Vi prøver at sende mail ud til alle medlemmerne omkring muligheden for at få nye frivillige i 
biografen.
Eva fra tirsdagsholdet prøver at finde ud om nogle muligheder for fakler uden for biografen.

De næste møder: Mandag d. 28. marts kl. 18.30 ved Joan.


	Bestyrelsesmøde i Langelands Biografforening
	Mandag den 21. februar 2022 kl. 16.30 ved Joan
	

