
Referat fra bestyrelsesmødet i Langelands Biografforening.
Torsdag den 12. maj kl. 18 hos Dennis og Eva Byvej 3, Sdr. Longelse.

Tilstede: Joan, Dorte, Eva, Dennis, Signe, Marianne og Christa
Afbud: Anders og Jørn 

0. Opfølgning på referat fra sidste møde
Gennemgået

1. Orientering
o Stoppet: 
o Startet:
o Juni programmet - gennemgået
o Særarrangementer. -  15. juni kl. 16.00 Holmegaard v/ Dansk Røde Kors Encanto 

med ukrainsk tale.
o Dennis har købt 10 nye border, de gamle kunne hentes efter metoden først til mølle.

2. Rengøring/et firma?
Joan og Christa gennemgår rengøringsplan for biografen.
Tages op igen på næste møde. 

3. Økonomi 
Den midlertidige kasserer er ved at få adgang til vores pengeinstitutter.
Danske Bank er klar og bruges til betaling.
Nordea afventer.
Spar Nord ingen ændringer bør vi ikke flytte pengene til Fynske Bank?   Tages op senere.
Har adgang til e-conomic og bogfører løbende.
Lige fået adgang til foreningsadministrator, dette bruges nu til opkrævning af kontingent, så 
medlemmerne kun er et sted.                                                                                                      
MobilePay er oprettet

4. FS2 Reklamer
Anders tager opgaven.

5. Biografens drift
Det reviderede dokument vedr. biografens drift godkendt

6. Kuglepenne med logo
Der indhentes nyt tilbud.

7. Førstehjælpskursus kursus
Der afholdes hjertestopkursus 20. september 2022 kl. 18-20 derefter et let måltid.

8. Medarbejderarrangement med fodboldgolf
26. juni kl. 10.30 – Lis kontaktes

9. Info til månedsinfo for juni.
Statistik – Signe.



Fodboldgolf – medarbejderarrangement – Marianne
Adgang til hjemmesidens medarbejderdel: medarbejder – fes10val - Christa

10. Ideer til fødselsdagsfejring 20 år 11 oktober
Tirsdag den 11. oktober 2022 har biografen 20 års fødselsdag.
Ideer til arrangement for hhv. medarbejdere og kunder – gerne til næste møde.

11. Rekrutterings arrangement:
Udsættes foreløbig. 
Der er indkommet flere ansøgninger om at blive medarbejder i biografen

12. Alarm
Dennis kontakter Jørn Ole vedrørende kontrakten.
Dennis undersøger om et evt. skifte til Kemp og Lauritzen.

13. Else Maries computer og printer
Else Marie overtager computeren – printer sælges

14. Evt.
Instagram:
Signe kontakter Dan vedrørende opslag på Instagram samtidig med FB.
Orientering om demens:
Materiale vedr. tilgang til mennesker med demens placeres i biografen.

Det næste møde: 14. juni 2022 kl. 17 hos Joan

Referent: Christa  


