Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 2. februar 2016
Der var 48 deltagere til generalforsamlingen mod 43 sidste år.
Formanden Kirsten Korsbæk bød velkommen. Hun oplyste, at vi som noget nyt kontroller, at de der
kommer til generalforsamlingen, er medlemmer af Fjerritslev Kinos Venner. Efter velkomsten sang
vi ”Det er hvidt herude.”
1: Valg af dirigent: Frank Nielsen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt og beslutningsdygtig.
Frank kom med et lille Piet Hein gruk:
”Forældre kan opdrages til at forstå, men så må man også have haft dem fra små.”
2: Beretning om foreningens virksomhed: Kirsten aflagde beretning om foreningens virke
gennem de 12 år med hende som formand.
I foråret afgik Margrethe Christiansen ved døden. Margrethe var altid positiv og glad, og det var
Margrethe der fandt på Kinos logo ”DEN SMALLE BIOGRAF MED DE BREDE FILM.”
Margrethe er savnet. Æret være Margrethes minde.
Kirsten oplyste, at det er hendes 12. og sidste formandsberetning, da hun har valgt at træde tilbage
som formand for Kino. Kirsten forbliver stadig i film- og idégruppen og som billetsælger m.v. Hun
betegnede sig selv som en nærig formand, da hun altid har ønsket overskud i Kino til nye tiltag.
Hvis der skal søges støtte hos div. Fonde, skal man også altid selv have penge med til projekterne.
Der har været ønske om en ny foyer i snart 3 år, men det er endnu ikke lykkes at få en aftale på
plads med Kommunen.
Kirsten kom i sin beretning ind på ting, som er sket i årene med hende som formand.
2004: Startede med at sætte billetpriserne op, Fjerritslev Kino begyndte at sælge popcorn, og Kino
fik en hjemmeside.
2005: Kino fik bredbånd og et billetsystem. Kino gjorde forsøg med lørdagsforestillinger, som
stoppede igen efter et par år.
2006: Der blev solgt 140 billetter pr. film, i 2015 er der solgt 138 billetter pr. film i gennemsnit.
Erik Olesen og Nils Jørn Larsen moderniserede foyeren med skabe, skuffer og køleskabet blev
hævet.
2007: Kino fyldte 100 år, som blev fejret med en stor passerfest. Vi var med i udviklingsgruppen
”Fælleden”. Idéen blev ikke udført pga. ebh`s krak.
2008: ”Stolegruppen” oprettes mhp. køb af nye stole/renovering af salen, popcornmaskine købes og
der laves en lille vedtægtsændring.
2009: Kino bygningen købes. 20 års jubilæum for Kino som foreningsbiograf. Jørgen Jensen lavede
tegning til den nye sal. Marc-Hendrik afløser Kristian Agerholm med vedligeholdelse af
hjemmesiden.
2010: Salen blev renoveret og indviet.
2011: Kino blev digitaliseret, de lønnede operatører blev afløst af ulønnede operatører.
2012: Nyt professionelt e-billetsystem. Marc-Hendrik kom på lønlisten, da det er nødvendigt med
en fast person, der har ansvaret for at bestille film og lægge film ind, så operatørerne kun skal starte
og slukke filmen. Han har også ansvaret for at lyset tænder og slukker før- og efter filmene og
meget andet. Vi arbejder på at få en ny foyer.
2013: Kino får 48 frames til brug for enkelte 3D film. Der har dog ikke været så mange film til 48
frames, som vi forventede.
2014: Parabol købes, så vi hermed bl.a. kan sende direkte fra Det Kongelige Teater. Der blev købt
en varmeveksler pga. den varme sommer. Varmen medførte at Victor/filmen stoppede midt i filmen,
maskinen måtte nedkøles, inden filmen kunne køre igen. Nu klarer varmeveksleren nedkølingen.
Der arbejdes fortsat på ny foyer.
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2015: Bestyrelsen blev spurgt, om vi ville flytte Kino op til Gymnasiet og være med i et stort
multiauditorium. Vi fastholdt, at Kino skal ligge hvor den gør. Der har været møde både i februar og
marts vedr. skuret på kommunens grund. Skuret skal fjernes, for at Kino kan få den foyer, som vi
ønsker. Vi afventer stadig nyt vedr. dette. Vækst- og udviklingsdirektør Jakob Bisgaard,
Jammerbugt Kommune vil arbejde for, at der søges midler til at sætte området bag Kino, Kinos
nabogrund og Bryggergården i stand, hvilket måske kan fremme en afklaring med Kommunen.
Der er solgt 9.669 billetter plus ca. 2.000 fra senior- og børnefilmgruppen samt med rød stue i
biografen. Udgifterne til film udlejerne er steget, og Biografklub Danmark har sat sig på 10 film om
året, som vi skal sælge til halv pris, til disse medlemmer. Disse ting har medført, at vi har været
nødsaget til at hæve billetprisen.
Det er vigtigt, at alle frivillige i Kino trives med deres arbejde, hygger sig, har det sjovt og har lyst
til at komme i Kino, udtaler Kirsten.
Kirsten opfordrede til, at der bliver taget godt imod den nye formand og at hjælpe ham/hende med
nye idéer.
Kirsten takkede for den opbakning og tålmodighed, hun har mødt som formand.
Den nye formand fik disse ord med på vejen:
”Pas rigtig godt på Kino, den betyder meget for rigtig mange mennesker. Og vi elsker at sidde her i
mørket og lade os røre, forføre og more af de mange film, der vises her på dette lille sted. TAK”
Formandens beretningen blev taget til efterretning.
3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Tove Olesen fremlagde regnskabet.
Oversigtstal:
indtægter:
805.154
- udgifter
409.771
- omkostninger
337.159
renteindtægter
6.130
- afskrivning
20.525
Årets resultat
43.828
Bemærkninger til regnskabet:
Eludgiften er stor pga. varmeveksleren, der blev købt i 2014. Den bruger meget strøm, dette
medførte en stor efterbetaling.
Vedligeholdelse inventar høj udgift pga. indkøb af ny elpære til Viktor.
Forhøjelser af udgift til forsikringer skyldes betaling af en forsikring både for 2014 og 2015.
Spr.: Hvad er årsagen til, at omkostningerne vedr. rengøring er meget lavere i 2015 ift. 2014?
Svar: Rengøringsartikler bliver indkøbt i store mængder, dette kan forskyde udgiften.
Spr.: Er der ikke aktiver og passiver med regnskabet?
Svar: Der foreligger en kladde, som ser retvisende ud, men beløbene er ikke ført i
regnskabsprogrammet. Dette vil fremgå af regnskabet for 2016.
Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskaber enstemmigt.
4: Orientering fra arbejdsgrupperne.
Filmgruppen: Har afholdt 6 møder i 2015. De studerer lister med premierefilm, tager til filmtræf,
hvor de ser en masse film. Ud fra disse ting vælger de, hvilke film der skal vises i Fjerritslev Kino.
Idégruppen: Medlemmer er Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte Frederiksen, Annelise Pedersbæk,
Kirsten Sundstrup, Kirsten Korsbæk, Mette Kjeldgaard og Bente Jensen.
Der har været 8 forskellige udstillinger i galleriet med malerier, grafik, fotos, skulpturer og Raku.
9. april blev filmen ”9. april” vist. Asger Hylleberg kom med oplæg til filmen.
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15. april blev balletten Svanesøen transmitteret direkte fra Det Kongelige Teater. Ebbe Steinmetz
fortalte om balletten inden forestillingen. Arrangementet var et samarbejde med Folkeuniversitetet.
31. maj blev der holdt en familiehygge dag med film og pizza med stor succes.
Til By Night blev Svend Mikkelsens Fjerritslev film og to Thorup Strand film (LIV og VED
HAVET) vist. Anna-Grethe, Eva og Trine gik ude i byen og agiterede for Kino disse aftener.
3. oktober Lyserød Lørdag med film til fordel for ”Støt Brysterne”
14. november blev filmen ”Intet bliver som før” vist simulant. Efterfølgende var der mulighed for
aktivt at deltage i debatten, som foregik mellem Naomi Klein, filmens instruktør og Uffe Elbæk.
25. november blev operaen Jægerbruden vist direkte fra Det Kongelige Teater. Der var mulighed for
at spise en operaplatte på Fjerritslev Kro inden balletten.
11. december spillede filmen Emma og Julemanden og der var besøg af to børneskuespillere før
forestillingen, de delte plakater og autografer ud og svarede på spørgsmål fra publikum.
15. december arrangement med Sten Stenbæk om bogen ”10 år med Muhammed”
Planlagte arrangementer:
4. februar 2016 Filmbingo i samarbejde med Fjerritslev Bibliotek
5. marts 2016 sendes Bodilfesten live direkte transmitteret fra Bremen Teater i København.
Planlægningen er ikke helt på plads endnu.
6. april 2016 operaen Romeo og Julie direkte fra Det Kongelige Teater
20. april 2016 spilles Shakespeares tragedie King Lear direkte fra Det Kongelige Teater
Der er altid mulighed for at gå ind på Kinos hjemmeside, og se hvilke film og arrangementer her er.
Ligeledes kan man også læse i det husstandsomdelte ”Kulturbladet Jammerbugt” - samt i
Parktidende se hvad der sker i Kino. Tak til Birte som har sørget for omtalen i Parktidende.
Driftgruppen: Gruppen arbejder individuelt – mødes måske en gang årligt. Ena står for rengøringen
(er lønnet), Flemming indkøb af sodavand, Charlotte indkøb af div. småting, kaffe, plasticposer mv.,
Lone indkøb af øl, ordner vasketøj og hjælper til hvor der er brug for det, og Eva køber slik og
popcorn og deltager i bestyrelsesmøderne.
PR-gruppen: Medlemmer: Marc-Hendrik, Thomas Besand, Kurt Brandi og Trine Svestad. MarcHendrik redigerer og trykker plakater både små og store, der fordeles i by og på land. Thomas står
for orienteringen fra Kino i Ugeavisen, Hanbobladet og Kulturbladet Jammerbugt. Thomas og
Bente Jensen står for opdateringen af Kinos hjemmeside. Marc-Hendrik opdaterer reklamerne og
filmtrailerne. Marc-Hendrik er koordinator for PR.
Marc-Hendrik har lavet et flot oplæg til en ny hjemmeside, som han præsenterede på lærredet.
Operatørgruppen: Der er 15 billetsælgere og ca. 30 operatører, og det hele kører som planlagt. Som
tidligere nævnt, er det Marc-Hendrik der har ansvaret for at bestille film, lægge film ind, lyset skal
tænder og slukker før- og efter filmene, mikrofonen skal fungere til div. arrangementer, og han er
operatørerne- og billetsælgernes livline, hvis der er problemer.
Børnefilmgruppen: Medlemmer: Hanne Justesen, Ulla Konnerup, Susanne Pedersen, Lisbeth
Lynglund og Ninette Mørkholt. Der er vist film mandage og tirsdage kl. 15:30, der er 124
medlemmer i børnefilmgruppen. Når indgangen er fyldt med børn og popcorn, kan man godt ønske
mere plads. Sæsonens sidste film ”Min søsters børn og guldgraverne” spilles i marts.
Spilletidspunktet er rykket pga. længere skoledage, derfor spilles der kun en film pr. dag. Der er
mulighed for at spille film om onsdagen, hvis der kommer flere medlemmer. Vi vil overveje om
filmklubben skal tilbydes til elever på skolerne længere øst på. I sidste sæson var medlemstallet i
ungdomsfilmklubben kun 8, derfor holder den pause i denne sæson. Når næste sæson skal
planlægges kontaktes skolerne, for at høre om ungdomsfilmklubben har været savnet. MarcHendrik trykker de foldere, som gruppen deler ud på skolerne. Tak til Marc-Hendrik. Gruppen er
altid lydhør overfor gode idéer og råd.
Seniorgruppen: Medlemmer: Maria Fischer, Birte Jensen, Kurt Brandi og Trine Svestad (formand).
Formiddagsholdet til filmene er: Trine, Kurt, Gertrud Ane og Tove, som har afløst Sonja som
operatør i en periode. Eftermiddagsholdet er Birte og Marie med skiftende operatører. Filmene har
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startet kl. 10:30, men ændres til kl. 10:00 i næste sæson. Ved afslutningen af sæsonen undersøger vi
ved spørgeskema om idéer til nye film samt tilfredsheden med filmene i sæsonen. Der er stadig
plads til flere medlemmer i klubben. Tak til Marc-Hendrik for hjælpen med filmene, samt tak til
sponsorerne Klim Sparekasse, Vendsyssel Sparekasse og Sparekassen Thy. Ny sæson i Kino
Seniorbiograf starter den 2. torsdag i oktober 2016.
Spr.: Kan man foreslå film til næste sæson på spørgeskemaet?
Svar: Ja – meget gerne.
5: Indkomne forslag: Ingen
6: Fastsættelse af kontingent: Uændret 175 kr. årligt – dog 100 kr. for studerende og pensionister.
7: Valg af forretningsudvalg på valg er: Thomas Besand, Tove Olesen og Kirsten Korsbæk.
Thomas Besand og Tove Olesen genvalgt. Kirsten Korsbæk ønskede ikke genvalg. Valgt blev Bente
Jensen.
Valg af suppleanter på valg er: Trine Svestad og Lone Thisted. Begge genvalgt.
8: Valg af revisor på valg er: Egon Korsbæk – genvalgt.
Valg af suppleant på valg er: Anders Henriksen – genvalgt
9: Eventuelt: Kinoprisen gik til ALLE - medlemmer, operatører, billetsælgere, bestyrelsen og alle
udvalgene. Disse vise ord har Kirsten derfor sat i glas og ramme:
Vi skal tro på....
At vi er noget
At der er brug for alle
At vi duer til noget
At der er brug for os
At andre kan li´os
At der er plads til alle
Dem omkring os
At der er plads til os
At det vi kan, har betydning for andre
END OS SELV
Kirsten uddelte på morsom vis kasketter til bestyrelsen og de to pedeller, samt takkede for godt
samarbejde gennem årene.
Bestyrelsen takkede Kirsten for det store arbejde, hun har udført gennem de 12 år, hun har været
formand. Der blev bl.a. nævnt en del, af de ting der er sket i årene, som Kirsten har været dybt
involverer i.
Kirsten er altid venlig, imødekommende og serviceminded overfor alle. Hun er omsorgsfuld,
betænksom, velforberedt og engageret, stiller altid op når der skal arbejdes, uanset om der skal
gøres rent, males, luges eller fejes udenfor.
En stor og varm tak til Kirsten, som heldigvis bliver i både film- og idégruppen.
Kirsten takkede Frank Nielsen og takkede for god ro og orden.
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