Langelands Biografforening - beretning for 2013
Indledning
Her på stedet driver vi Bio Langeland udelukkende med frivillig arbejdskraft, og vi gør det i
overbevisende stil.
Foreningen
Bio Langeland er en velfungerende foreningsbiograf, 100 % ejet af medlemmerne, som stadig
stiger i antal. I 2013 satte vi igen ny rekord i antallet af medlemmer – idet vi ved årets udgang
havde godt 1100 medlemmer. Det svarer til at næsten hver 10. langelænder - fra den yngste
til den ældste - er medejer af vores biograf. Det skal dog bemærkes, at en hel del af
medlemmerne kommer fra nabokommunerne og længere væk. Vi er glade for hver og en
Alle medlemmer får to fribilletter til specielle medlemsforestillinger. Alene af den grund kan det
betale sig at være medlem af Langelands Biografforening. Den store opbakning er utrolig
værdifuld for biografen, ikke kun på grund af kontingent- betalingen på 100 kr. årligt, men
også den moralske opbakning til alle de frivillige medarbejdere.
Medarbejdere
Hæren af frivillige – eller ulønnede medarbejdere er den anden årsag til, at biografen fungerer
og har det godt på alle måder. Det er godt at kunne konstatere, at det gør den og, tror jeg i
mange, mange år. Mere end 30 medarbejdere har været med siden biografens start i 2002, og
sammen med de mange der er kommet til siden er de den bastion, der holder det hele
kørende. Vi er over 100 frivillige medarbejdere, som driver biografen på fortrinlig vis med alle
de mange funktioner, der skal til for at drive en biograf-virksomhed.
I løbet af året har vi forskellige arrangementer for medarbejderne, f. eks filmaftener, bowling
og brunch, udflugter, minigolf, jule-brunch samt forårsrengøring.
Filmudbuddet
Med ”kun” en sal er det lidt af en udfordring at have et meget varieret udbud af film, særligt
når DK-premierer oftest skal vises i mindst 14 dage. Vi er efterhånden kommet derhen, at vi
ikke tager alle de premierefilm der tilbydes. Det er vigtigt for os selvfølgelig at vise de store
danske og udenlandske film, men også at der ud over disse bliver der plads til mange andre
film og filmtyper.
Mindre kendte, såkaldt smalle, men rigtig gode film, som medlemmer af filmudvalget har set,
benævner vi FILMPERLE. Det gør vi for at fortælle, at her er der tale om en film af særlig god
kvalitet.
Siden 2011 hare projektet FILMPORTALEN været en del af biografen. En gruppe udvælger
smalle film, som ellers ikke ville få plads i biografen. I vinterhalvåret præsenteres disse film på
mandage. Det er mandag aftener, der sjældent giver overskud, men de udvider kvaliteten og
bredden i filmudbuddet.
Vi er – naturligvis - fortsat med vores succes SENIORBIO, som typisk afvikles mandag
eftermiddage flere gange om måneden. Også OPERABIO søndag formiddage har et fast
publikum, der sætter pris på operaerne fra Metropolitan i New York med flotte billeder og
sublim lyd.
BABYBIO har vi fortsat på programmet. Besøgstallet ikke stort, og vi er måske ved at skulle
overveje om vi fortsætter med det.
MED SKOLEN I BIOGRAFEN tilbydes skolerne på øen i samarbejde med Center for
Undervisningsmidler og Det Danske Filminstitut.
I 2011 prøvede vi med en UNGDOMSMARATON for de større elever på øens skoler. Det blev en
succes med en næsten udsolgt sal.
Vi har gentaget det i 2012, og rettet det mod lidt ældre unge, hvis man kan sige sådan.
Besøget var noget mere behersket. Vi er dog klar til at give UNGDOMSMARATON flere chancer,
da der blandt medarbejderne er folk, der godt vil bruge den halve nat på projektet.

Billetsalgstatistik: Vi solgte i 2013 i alt 17.008 billetter. Det er en del mindre end
rekordåret i 2012, hvor vi nåede hele 20.394 billetter. En del af årsagen hertil mener vi er, at
over en tre måneders periode i forsommeren ikke var film på markedet, der kunne trække
publikum ind.
Filmomsætning: Det lavere billetsalg påvirker selvfølgelig omsætningen, som i 2013 blev på
kr. 883.612. eller ca. kr. 280.000 mindre end året før. Omsætningen er i stil med tidligere år
og det giver grundlag for et samlet resultat, der går an, jfr. regnskabet.
Caféen
Salget i caféen er en vigtig del af Bio Langeland. Der er en god omsætning med et
tilfredsstillende dækningsbidrag.
Vi har en meget kompetent cafégruppe, som styrer indkøb og lager af såvel cafévarer som
rengøringsmidler m.m. Endvidere er cafégruppen medvirkende til, at
Bio Langeland efter kontrolbesøg fra levnedsmiddelstyrelsen får tildelt smilende Smileys.
Økonomi og investeringer
Vi har i år et underskud på regnskabet, der fortrinsvis skyldes ganske barske afskrivninger og
opgraderingsinvesteringer, der tages over driften. Vores likviditet er stort set uændret ved
årets slutning, og vi står økonomisk stærkt til at møde kommende udfordringer.
For nu godt fire år siden trådte vi for alvor ind i it-alderen med digital fremviser og dyre
styresystemer. Det betyder samtidig større udgifter til opdateringer, nyt udstyr m.m.
Faktisk er vi på enkelte områder så godt med, at der til dato kun er produceret så få film, at
teknikken kun har været i brug to gange i de første to år. Jeg tænker her på film med 48
billeder pr. sekund. Vi oplever også at det 3D, som vi forventede os rigtig meget af, ikke er
trækker helt som forventet. For begge de nævnte tiltag gælder dog, at det er godt, at vi har
det på plads, så alle os på Langeland ikke behøver at drage udenøs for at få en
biografoplevelse af høj karat
Det koster at være med i forreste række blandt biografer med hensyn til udstyr.
Det er imidlertid det, vi hele tiden ønsker at være.
Derfor er det nødvendigt forsat at have en god bankbog – og det har vi.
Fremtiden
Det går jo godt i Bio Langeland. Vi er mange +60 i medarbejderflokken, og vi bliver alle 1 år
ældre for hver gang der afholdes generalforsamling. Det er et faktum, der i de kommende år
gør det nødvendigt at finde nye friske kræfter til at gå ind og tage over ikke blot på de enkelte
teams, men også på de centrale poster i udvalg driftsledelse og bestyrelse.
Der er selv i en så bred og i stort omfang selvkørende organisation som vores brug for
nøglepersoner, der vil og kan være tovholdere og brænder for projektet og især for fortsat at
udvikle.
Afslutning
Bio Langeland drives helt uden offentlige driftstilskud, men ikke desto mindre har vi en stærk
økonomi og står derfor godt rustet til fremtiden.
Vi har desuden en stor medlemsskare bag biografen, samt en mindre hær af frivillige, som
tilsammen sørger for den daglige drift. Det kan bare lade sig gøre her på Langeland.
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til bestyrelse og driftsledelse for et virkelig godt
samarbejde i det forløbne år, tak til alle medarbejdere på de 10 teams i biografen, såvel
operatører som cafémedarbejdere. En særlig tak til de medarbejdere, som har ydet en ekstra
indsats ved pr. og i filmudvalget, cafégruppen, samt til alle andre, som varetager ekstra
opgaver som korrekturlæsere, it-folk, vaskeri, plakatopsættere, fejemester, og evt. andre
funktioner, jeg ikke har fået med.
Dette var beretningen for 2013, som hermed overlades til generalforsamlingens behandling.
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