Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 26. februar 2015
Der var 43 deltagere til generalforsamlingen mod 44 sidste år.
Formanden Kirsten Korsbæk bød velkommen til både nye og ”gamle” medlemmer af Fjerritslev Kinos
Venner.
1: Valg af dirigent: Frank Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt og beslutningsdygtig. Frank tilføjede, at bestyrelsen har en tilføjelse til dagsordenens pkt. 7, da
Lilli Torp ønsker at stoppe som kasserer. Bestyrelsen foreslår Tove Olesen som ny kasserer.
Dagsordenens pkt. 7 kommer herefter til at lyde:
Pkt. 7: Valg af forretningsudvalg. På valg er Kirsten Korsbæk, Sonja Breum og Tove Olesen - samt valg
af suppleanter til dette. På valg er Trine Svestad og Lone Thisted.
2: Beretning om foreningens virksomhed: Kirsten oplyste, at hun har modtaget et brev, som blev
skrevet for 40 år siden af tidl. ejer af Kino, Georg Munksgaard, hvori han anmoder Han Herredes
Turistforening om støtte til biografdrift, da Kino ellers må lukke. Kino kører heldigvis videre, og i juni
2014 havde Kino 25 års jubilæum, som foreningsbiograf. Inden jubilæet udtalte Birgitte Grell, som var
idémand til foreningen Fjerritslev Kinos Venner ”Tænk, da vi lavede den, tænkte vi, bare den kan køre i
fem år, så har den da vist sin berettigelse”.
Billetsalget var dårligt indtil efteråret, heldigvis ændrede set sig de sidste par måneder af året, og vi kom
op på samme billetsalg, som i 2013 ca. 10.000 billetter. Dertil kommer børne- og ungdomsfilmene, med
skolen i biografen og seniorgruppen, som tilsammen gør, at billetsalget kommer op på godt 12.000 i
2014.
De bedst sælgende film i 2014 har været Klassefesten, som trak 75 gæster ind i gennemsnit pr.
forestilling – i alt 832 gæster. Far til Fire havde 44 gæster i gennemsnit med i alt 833 gæster.
Som reklame for Kino, stillede Trine, Anna-Grethe og Eva op til By Night i det , og de fik 260 gæster
ind i Kino hvor de så Fjerritslev filmen.
Kino har fået paraboler, så vi kan vise direkte fra bl.a. Det Kongelige Teater, hvor vi har vist operaen
Rosenkavaleren og teaterstykket Romeo og Julie. Det giver ligeledes mulighed for at vise bl.a.
håndbold, tennis, MGP og lignende, direkte.
Pga. varmen i sommer stoppede filmen et par gange, da operatørrummet blev for varmt, og Victor skulle
nedkøles. Derfor har Kino købe en varmepumpe til at køle operatørrummet. Popcorn maskinen er
udskiftet. Den er en rigtig god investering, vi sælger mange popcorn.
Formanden takke alle, som støtter Kino, både som besøgende og som frivillige.
Der arbejdes fortsat med planer om en tilbygning med ny foyer m.v. Vi håber på, at der snart er en
løsning på vej.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Lilli Torp fremlagde regnskabet.
Oversigtstal:
Indtægter:
792.293
-Udgifter:
359.769
-Omkostninger:
298.464
Renteindtægter:
5.767
- Afskrivning
51.320
Årets resultat:
88.507
Indtægt fra billetsalget er lidt højere end i 2013, medlemskontingent er stabilt, reklame indtægter er
mindre end tidligere, salg af gavekort er stigende.
Senior gruppen er rigtig gode til at søge om tilskud.
Af nyanskaffelser kan der nævnes parabolantenne, nyt lys i salen, ny computer, varmepumpe til
operatørrummet og popcorn maskine.
Spr. Hvad er forskellen på posterne ”udgifter” og ”omkostninger”
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Svar: Udgifter er de variable f.eks. filmleje, varekøb m.v. Omkostninger der de faste udgifter f.eks. løn,
lokaleudgifter, lys, varme m.v.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt.
4: Orientering fra arbejdsgrupperne:
Filmgruppen: Ser på hvilke film der er på markedet, ud fra dette udvælger de hvilke film, der skal vises
i Kino
Idé-gruppen: Medlemmer – Anna-Grethe Dalum, Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte Frederiksen,
Annelise Pedersbæk, Bente Jensen, Kirsten Sundstrup og Kirsten Korsbæk.
I Galleriet har der været 8 udstillinger med malerier, keramik, tangbilleder, dansebilleder, skulpturer,
smykker, decopage, træarbejde og p.t. udstiller 3. og 4. klasse fra Ørebroskolen tegninger.
Af arrangementer i 2014 kan nævnes følgende:
 April: Arrangement om Anne Lunds film om Traktortræf
 Juni: Filmen ”Abrakadabra” af instruktører Mikkel Vinter og Jesper Frost. Med fokus på
udkants- Danmark med temaer som undergrund, narkotika og håbløshed.
 Juli: Fjerritslev By Night. Gratis adgang til Fjerritslev Filmen, hvor 260 gæster så filmen.
 September: 25 års jubilæum for Fjerritslev Kinos Venner blev fejret med børne- og voksen film
hele eftermiddagen. Borgmester Mogens Gade holdt festtalen om aftenen. Trioen ”På Kryds og
Vers” underholdt herefter. Trioen fejrede selv 25 års jubilæum denne aften.
 Oktober: ”Lyserød Lørdag” i forbindelse med ”Støt Brysterne”, hvor Kino viste
”Fasandræberne” og serverede gratis lyserød kage og kaffe. Overskuddet gik til Kræftens
Bekæmpelse.
 Oktober: Direkte transmission fra Det Kongelige Teater, operaen ”Rosenkavaleren”
 Oktober: Morten Svenstrup viste sin lydfilm uden billeder, hvor man sad i mørke og lyttede og
så sin egen film. En meget anderledes oplevelse af høj musikalsk kvalitet.
 Oktober: På ”Spil-Dansk-Dagen” viste Kino filmen ”Heftig og Begejstret”
 November: Filmbingo” i samarbejde med Biblioteket. Først en film-quiz på biblioteket, og
bagefter filmen ”Boy Hood” i Kino.
 November: Teolog og folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge kom med sit bud på aktiv
dødshjælp i forbindelse med filmen ”Stille Hjerte”
 December: Direkte fra Det Kongelige Teater teaterstykket ”Romeo og Julie”
Den 9. april 2015 – 75 års dagen for besættelsen, viser Kino filmen ”9. april”. Asger Hylleberg indleder
aftenen med et oplæg fra en dansk soldats oplevelser ved den dansk- tyske grænse den 9. april 1940.
Den 15. april i samarbejde med Folkeuniversitetet vises balletten ”Svanesøen” direkte fra Det Kongelige
Teater. Ebbe Steinmetz holder foredrag om balletten før forestillingen.
Anna-Grethe takkede alle i idé-gruppen for et stort arbejde, samt tak for at alle vil fortsætte i gruppen.
En ekstra tak til Jytte, som ajourfører scrapbogen.
Frank Nielsen supplerede med følgende gruk af Piet Hein:
”Kunsten at få en Idé”
Kunsten er ikke at få en idé.
Enhver kan med lethed få to-.
Kunsten er den mellem to eller fler
ganske almind´lige hverdagsidéer
at se hvilken en der er go.
Driftgruppen: Medlemmer – Eva Søjberg (formand), Charlotte Andersen, Lone Andersen, Ida og
Flemming Troelsen. Flemming står for indkøb af sodavand, Eva køber slik og popcorn, Ida rengøring,
Lone køber øl, Charlotte ordner vasketøj og står for div. indkøb så som toiletpapir, elpærer mv.
Kino støtter der lokale butikker med deres indkøb.
PR-gruppen: Medlemmer – Marc-Hendrik Bremer, Kurt Brandi, Trine Svestad, Thomas Besand,
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Marlene Meel og Heidi Andersen. Gruppen arbejder på at gøre Kino kendt, bl.a. via medierne,
Facebook, mail, ugeaviser og plakater.
Marc-Hendrik laver plakater, Marlene og Heidi tager sig af Facebook, Thomas laver filmanmeldelserne
til Ugeavisen,. Der skrives indlæg til Kulturblad-Jammerbugt, Fjerritslev Ugeavis og Hanbobladet.
Hjemmesiden bliver opdateret ca. hver 14. dag.
Gode idéer til nye tiltag modtages gerne.
Operatørgruppen: Pt. er der ca. 31 operatører og 12-14 billetsælgere, som sørger for at filmene kører.
Seniorgruppen: Senior filmklubben har ca. 130 medlemmer. Der kommer ca. 40 personer til filmene kl.
10, og ca. 50 til forestillingen kl. 14.
Der er kommet to nye medlemmer i gruppen, Birte Jensen fra Brovst og Maria Fischer fra Frøstrup.
Formiddagsholdet: Gertrud Ane Christensen, Trine Svestad, Kurt Brandi, operatør Sonja Breum.
Eftermiddagsholdet: Birte Jensen, Marie Fischer, operatørerne er Lilli Torp på skift med Kirsten og
Egon Korsbæk.
I år laver vi en analyse via spørgeskemaer, hvor resultatet skal bruges til at vælge film til næste sæson,
da vi gerne vil imødekomme medlemmernes ønsker bedst muligt.
Næste sæson starter til oktober, og filmene spilles den 2. torsdag i måneden.
Der er stadig mulighed for at blive medlem af Seniorfilm Klubben – velkommen til oktober.
Trine takkede sponsorerne Klim Sparekasse, Vendsyssel Sparekasse og Sparekasse Thy.
Byggegruppen: Egon Korsbæk viste skitser af Kino og området bag, samt skitse af den ønskede
tilbygningen. Der er ikke meget nyt siden sidste år.
På grunden, som Kino gerne vil benytte, står der et skur ejet af Erik Braad. Kino ejer smøgen og vejen
langs med parkeringspladsen, og Jammerbugt Kommune ejer græsarealet samt grunden, hvorpå skuret
står. Tanken er, at Kino og Kommunen bytter grunde, så Kino får græsarealet, hvor vi gerne vil have
tilbygningen. Problemet er dog, at Braad måske har vundet hævd på halvdelen af skuret. Braad skal
herfor undersøge hvad det vil koste at bygge et nyt skur på 10 m2, modregnet det gamle skurs værdi.
Dette er en sag mellem Erik Braad og Jammerbugt Kommune, som Kino har venter ca. 2 ½ år på
afgørelsen af.
Tanken er, at der skal være en foyer med plads til alle vore gæster og store arrangementer, depotrum
med direkte adgang udefra, og der skal være direkte adgang til salen og toiletter for handicappede med
de store kørestole.
Sp.: Er de 2 toiletter adskilte?
Svar: Ja
Sp. Hvad koster tilbygningen/omforandringen, og giver det flere kunder?
Svar: Prisen er uafklaret, der skal laves endelig tegning, 3 virksomheder skal herefter give tilbud. Vi ved
ikke om det giver flere kunder, men den primære årsag til tilbygningen er bedre toiletforhold, større
foyer og bedre depotrum.
Bestyrelsen skal tage endelig stilling til tilbygningen, der skal søges fonde til finansieringen, så der ikke
skal lånes penge, men Kino skal bruge lidt af sin kapital.
Sp.: Hvad med galleriet?
Svar: Uafklaret – det bibeholdes evt. med ny indgang fra salen.
Børne- og ungdomsfilmgruppen: Ninette Mørkholdt berettede, at der er 111 medlemmer i
børnefilmklubben og 8 medlemmer i ungdomsfilmklubben. Der er tilbagegang i antallet – størst i
ungdomsfilmklubben. Denne sæson slutter i uge 10. Gruppen evaluerede sæsonstart efter første film i
oktober. Her fandt de, at deres folder skal tilbage til det gamle layout. Gruppen mødes igen efter sidste
film i marts, der skal bl.a. diskuteres hvad der kan gøres for at få flere medlemmer, skal der evt. foldere
til Brovst?. Gode idéer modtages gerne.
Sliksalget er gået godt i perioden.
Gruppen har ingen formand, derfor er de i gang med at lave en drejebog vedr. arbejdsopgaver, så alle
ved hvem der er kontaktperson til Dabuf, bestyrelsen, skolerne osv.
Indkomne forslag: Ingen
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6: Fastsættelse af kontingent: Uændret 175 kr. årligt, dog 100 kr. for studerende og pensionister.
7: Valg af forretningsudvalg på valg er: Kirsten Korsbæk, Sonja Breum og Tove Olesen. Kirsten og
Sonja genvalgt, Tove valgt.
Valg af suppleanter til forretningsudvalget på valg er: Trine Svestad og Lone Thisted. Begge
genvalgt.
8: Valg af revisor på valg er: Frank Nielsen – genvalgt.
Valg af revisorsuppleant på valg er: Anders Henriksen – genvalg.
9: Evt.: Frank Nielsen læste digtet ”Katastrofe”
”Der er sket en katastrofe
tøjet er krøbet i min garderobe
nu har vi altid været kraftige i min slægt
men jeg fik noget af et chok, da jeg så på min vægt
jeg tænkte, at nu må jeg begynde at spise sundt
for viseren snurrede 17 gange rundt
det går ikke længere at sidde på min flade
og fylde mig med slik, chips og chokolade
jeg vil ikke længere kun dyrke sport på mit fjernsyn
og jeg vil fra nu af altid tage min cykel ned til byen
colaen bliver skiftet ud med postevand
for jeg ved, at der indeni mig, er en slankere og sundere mand.”
Kirsten Korsbæk takkede Lilli Torp for det store arbejde, som hun har udført som kasserer siden 2009.
Lilli har været med under ombygningen og digitaliseringen, hvilket har givet meget ekstra arbejde. Stort
tak til Lilli for hendes store engagement som kasserer. Lilli er stadig billetsælger og operatør.
Herefter lød der et velkommen til Tove Olesen, som vi glæder os til at arbejde sammen med igen i
bestyrelsen.
Anna-Grethe Dalum har ønsket at blive fritaget for formandsposten i idégruppen, men hun fortsætter
som medlem af gruppen. Bente, Kanne og Birte er herefter fælles om formandsposten. Der lød en tak til
Anna-Grethe for indsatsen som formand, hun har altid formået, at få gruppen til at arbejde effektivt og
få opgaverne fordelt.
Jette Kreiner er stoppet som formand i filmgruppen. Hun er afløst af Marc-Hendrik og Kirsten K. Der
lød en stor tak til Jette for godt arbejde. Jette fortsætter heldigvis som passer.
Endnu en stor tak denne gang til Lasse Jørgensen, som har været både operatør og billetsælger. Han
forlader Kino nu pga. nyt arbejde mv.
Kinoprisen:
”Når film og folk skal ses i biografen
så kommer Jytte Kinofotografen
hun filmer og hun fotograferer
på computer, derhjemme hun producerer
billeder af alt der sker
jo Jytte er, hvor der nu sner
med saks og ringbind er hun rap
hun ordner alt i vores scrap
gå op på loftet og kik på minderne
utroligt hvad Jytte har samlet gennem tiderne”
Jytte Kjeldahl fik Kinoprisen
Kirsten afsluttede med en tak til Frank Nielsen for hans måde at føre aftenen på.
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