
                                                                                                                                     
Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 28. februar 2011

Formanden, Kirsten Korsbæk bød velkommen.
Der var 45 deltagere til generalforsamlingen – mod 43 i 2010.

1: Valg af dirigent
Frank Nielsen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamling er lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig.

2: Beretning om foreningens virksomhed
Formandens beretning:
2010 blev et hektisk år med ombygning af Fjerritslev Kino. Jørgen Jensens tegninger overbeviste os 
alle om, at det kunne lade sig gøre at bygge salen om. Korsholm Tømrer & Snedkerforretning vandt 
entreprisen, og den 30. april blev salen ryddet for stole, som var sat til salg på nettet, hvor alle er 
solgt. Byggeperioden gik godt med fint samarbejde, mellem både håndværkerne og de frivillige. 
Salen var klar til at blive vist frem den 3. juni – godt gået.
De nye stole er også sat til salg, der er solgt en del, men der er stadig andele til salg.
Vi mangler stadig, måske den vigtigste del, nemlig digitaliseringen. Digitaliseringen er et krav, da 
de gamle filmspoler forsvinder. Vi mangler stadig penge til digitaliseringen. Vi har bl.a. sendt 
ansøgning til Mærsk fonden, og vi mener at opfylde kravene til 200.000 kr. fra Filminstituttet, men 
vi har ikke modtaget ansøgningsskema derfra endnu.
Strategi er et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, da vi aldrig kan læne os tilbage og 
tænke, nu kører det, nej der skal ske noget nyt, for at få kunderne til at komme. Det er spændende, 
men giver ikke mindre arbejde.
Vi er kommet frem til, at der skal vises 2 film hver dag. Ideen fik vi af en ildsjæl, Jørn Gudme, 
Struer Biograf, som påstod, at vi sagtens kunne få flere i biografen, hvis vi kørte flere film. Nu 
forsøger vi, og vi håber selvfølgelig, at folk vil tage imod tilbuddet.
Der er snakket en del kommunikation. Vi er mange ”medarbejdere”, alle er uundværlige, alle har en 
mening, og alle bør høres. Derfor holder vi nu fyraftensmøder ca. en gang om måneden.  
Som noget nyt har vi fået 2 networkers (Helen Jensen og Bente Jensen). Ideen er at de skal forsøge 
at få flere i biografen, enten ved at finde på et sjovt salgstrick – eller satse på forskellige 
interessegrupper.
Kinos ansigt er blevet vist på lidt for mange måder, derfor er det vedtaget at Kino er vort logo, og 
”den smalle biograf med de brede film” er sloganet. 
Kino er kommet på Facebook, vi har fået nyt billetsystem, og vi har fået nye gavekort.
Vi deltog i Fokus dagene, (som er kulturdage i Fjerritslev). Vi kørte Fjerritslev filmen non stop i 
disse dage. Det var et stort tilløbsstøtte, folk synes det var rigtig sjovt, at se den gamle film.
Kommunen har haft et kulturprojekt for de unge, som hed C-Money, som Kino deltog i.
PR er utrolig vigtig, vi tror at mund til mund metoden er vigtig. Husk derfor at agitere for de gode 
film, der vises i Kino. Vi vil også gerne have flere filmønsker fra publikum. 
Fjerritslev Kino har i alt haft 6.723 gæster i 2010 heraf 5.285 med ordinære billetter, mod 6.669 
billetter i 2009. Der var lukket i 5 uger ifm. ombygningen, men dette opvejer ikke faldet i 
billetsalget. Vi er meget afhængige af hvilke film der laves, og hvordan de promoveres i medierne.
Der var 833 personer Med skolen i bio, Rød Stue har haft 305 børn inde. Børne- og 
ungsomsfilmgruppen har haft 250 og seniorfilmgruppen er godt i gang igen med godt 50 
medlemmer. Der er solgt film til bl.a. lektiecafeen, højskoledage og menighedsrådet i Fjerritslev.
Trine Svestad har været ude og stemme dørklokker hos de handlende og forretningsdrivende m.h.p. 
at sælge reklame. Som det kan ses i regnskabet, har det givet mange flere gode reklameindtægter i 
år, end tidligere år. Vi har også indledt samarbejde med Vestmedia.
Formanden sagde en stor tak til alle vore sponsorer, annoncører, til alle biografgængere og til I 



medlemmer.  
Til slut læste formanden en lille historie der handler om: 
ALLE, NOGEN, HVEM SOM HELST OG INGEN
Der var en vigtig opgave at løse, HVEM SOM HELST kunne have gjort det, men INGEN gjorde 
det. NOGEN blev vred, fordi det var ALLES job. ALLE troede, at HVEM SOM HELST kunne 
gøre det, men INGEN fattede, at ALLE gav NOGEN skylden, selvom INGEN faktisk spurgte 
NOGEN.
MORALE: Hvis du vil være sikker på, at noget bliver gjort – så gør det selv....

Sådan kunne det være her, det er sikkert også sket, men alt i alt synes jeg, at alle grupper i 
Fjerritslev Kino kører godt og selvstændigt, og samarbejder på kryds og tværs, var formandens ord.
Til slut lød der en tak til operatører, arbejdsgrupper og passere, det er dejligt at arbejde sammen 
med jer.

Spr.: Hvad indebærer det at Kino er på Facebook?
Svar: Opdatering af filmene, og nye tiltag kommer på Facebook. Man behøver ikke at være venner 
med Kino for at se Kino på Facebook. 

Spr.: Kan vi hverve kunder denne vej?
Svar: Nej, det må vi ikke.

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

3: Fremlæggelse af revideret regnskab

Kassereren fremlagde regnskab. 
Oversigtstal:
Indtægter: 433.857 kr.
-Udgifter: 169.579 kr.
-Omkostninger: 265.172 kr.
+Renteindtægter:     7.668 kr.
-Afskrivning:         00 kr.
Årets resultat:    6.774 kr.

Der er solgt færre billetter i 2010 end sidste år.   
Reklameindtægterne er steget med ca. 90%, fra 31.200 kr. i 2009 til 59.060 kr. i 2010. 
Salg af gavekort er også steget betydeligt, fra 3.746 kr. i 2009 til 17.012 kr. i 2010.

Budget for ombygning:

Ombygning sal med nye stole 600.000
Tag renovering   50.000
Digitalisering inkl. 3D 850.000
I alt                         1.500.000

Tilskud bevilget                      1.061.250
Evt. berettiget tilskud fra Staten 200.000
I alt                                  1.261.250

Vi mangler således            238.750



Vi har 3 ansøgninger, som vi mangler tilbagemelding fra

Vi kan evt. tage de sidste penge fra egenkapitalen, når vi er sikker på tilskuddet fra Staten.

Pr. 31.12.2010 har vi i alt fået udbetalt 497.127 kr.
 

Spr.:  I Kinos aktiver står ejendommen til 0 kr. - hvad gav man for den?
Svar: Ejendommen står i aktiverne til 182.220 kr. Købspris 236.000 kr. 

Spr.: Har I tænkt på at søge Færchfonden, Lille Østergade 8A, 7500, Holstebro, tlf.: 96 10 60 30?
Svar: Den kender vi ikke, men vil med tak undersøge det nærmere. 

Regnskabet er revideret uden anledning til bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet enstemmigt. 

4: Orientering fra arbejdsgrupperne:

Filmgruppen læser filmanmeldelser, holder sig orienteret om film og bestiller film til Kino. Har 
deltaget i 3 filmtræf. Karen og Poul Jørgensen er stoppet i gruppen. Flemming Troelsen og Jens 
Hostrup er trådt ind som nye medlemmer.

Spr.: Tager I filmen ”Hævnen” op igen?
Svar: Ja

Børne- og ungdomsfilmgruppen har overskud i 2010.
Der er vist 6 film i børnefilmklubben, og 1 film i ungdomsfilmklubben.
Der tages kontakt til alle skoler i den ”gamle Brovst kommune” mhp. at få dem med i klubben.

Idégruppen har fået assistance fra Helen Jensen og Bente Jensen, som er bindeled mellem film- og 
idé-gruppen. De kommer med gode ideer til hvilke målgrupper, vi kan henvende os til.  
Anna-Grethe udtalte følgende mindeord: ” Vi vil i aften mindes Preben Skibsted, som døde i 
september måned sidste år. Preben var i mange år med i vores gruppe, han var et dejligt menneske 
at være sammen med, altid parat til at give en hånd med og komme med gode ideer, til at få en god 
snak med, en god ven, som vi savner, men som vi har en masse gode minder om. Preben har også 
flere gange udstillet sine akvareller i vores galleri. Æret være hans minde.”
Den 6. marts havde vi idé-dag for passere, arbejdsgruppe- og bestyrelsesmedlemmer i Kino.
Den 9. juni holdt vi genåbning i Kino  med inviterede gæster. Der var sang, festtale, klipning af 
”filmsnor”, oplæsning, sang ved Blegebrønde Proptrækkerkor, lækker mad og til sidst filmen ”An 
Education”.
Den 10. juni var der Åbent Hus, hvor alle kunne se den nye Kino sal, få en hot-dog, en fadøl og 
sodavand ved pølsevognen., hvor der var musik v/ Jens Hostrup og Big Band udenfor. Aftenen 
sluttede med ”An Education” til nedsat pris.
Den 18. november holdt vi ”Kom-Sammen i Kino”-aften mhp. at få nye kunder i Kino. Der var 
både en rigtig god film, kaffe, kage og udstilling i galleriet. Der kom gæster i Kino, som aldrig 
havde været her før. En rigtig god oplevelse.
Den 30. januar 2011 havde vi et arrangement med balletfilmen ”La Danse” og foredrag før filmen 
v/ Ebbe Steinmetz fra Brovst. Der blev serveret mad og vin i pausen. Endnu en god aften i 
samarbejde med Folkeuniversitetet. Kino er meget glad for samarbejdet med Folkeuniversitetet - 
og håber at kunne gentage succeserne.
Søndag den 6. marts vises Peter Gantzlers debutfilm ”Dreng”. Peter Gantzler vil være tilstede og 



fortælle om sin film efter forevisningen.
Vi er i gang med at lave vores udstillingskalender, vi har kunstnere til resten af året – og lidt til. 
Anna-Grethe sluttede af med at takke idé-gruppen, Bente og Helen, som alle hjælpes ad med 
arrangementer og udstillinger.  

Driftsgruppen der er 4 medlemmer i gruppen. Der er lavet et lille hæfte med opgaverne. Charlotte 
står for indkøb af mange forskellige småting, har lavet en bog, hvori man kan skrive, hvis der er 
mangler. Lone sender post og trailere. Ulla laver passerplan, og Eva står for indkøb af slik. Og så 
pynter gruppen lidt op til jul.
 
PR-gruppenTrine Svestad og Kurt Brandi kører ud med plakater en gang om måneden, og sætter 
dem op overalt. Der uddeles 260 store- og 100 små plakater. Der er taget kontakt til bl.a. René Vin, 
købmand Klaus, Q8 og Inga Hestkær, som alle vil uddele plakater, når der hentes nøgler til 
sommerhusene. I ferieperioden er der brug for mange flere plakater. Trine og Kurt er meget 
opmærksom på portoudgiften, når de sender plakater, de sendes som B-post fremover. Kontakt 
venligst gruppen, hvis der findes mangler af plakater relevante steder.
René laver plakaterne og reklamerne. March-Hendrik står for hjemmesiden. Kontakt ham/send en 
mail (mhbremer@email.dk), hvis der er noget til siden. Han arbejder også med online-booking. 

Operatørgruppen Det har været en stor udfordring, at oplære de nye operatører til at køre 
eftermiddagsforestillingerne – her lød der en tak til René. Operatørrummet er lavet om – tak til 
operatørerne.  

Seniorfilmgruppen viser 6 film i vinterhalvåret. Sidste film i denne sæson er torsdag den 3. marts. 
Håber at køre film igen til næste sæson, evt. med små ændringer.

Stolegruppen Jens Dalum - ”Sidder I godt?” Alle svarede JA.

5: Indkomne forslag – ingen forslag

6: Fastsættelse af medlemskontingent: 
Det blev vedtaget at kontingentet ændres til:
175 kr. årligt, dog 100 kr. for studerende og pensionister

7: Valg af forretningsudvalg:
2 medlemmer til forretningsudvalget: Kirsten Korsbæk og Sonja Breum. Begge blev genvalgt.
2 suppleanter til forretningsudvalget:  Lasse Jørgensen og Trine Svestad. Lasse ønskede ikke 
genvalg. Trine blev genvalgt og Thomas Besand blev nyvalgt.

8: Valg af revisor:
1 revisor: Frank Nielsen - genvalgt
1 revisorsuppleant: Claus Nielsen blev valgt

9: Evt.:
Spr.: Hvad er forretningsudvalget?
Svar: Bestyrelsen består af forretningsudvalg samt formændene for de enkelte arbejdsgrupper. 
Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Foreningen ledes af 
forretningsudvalget.

Årets ”Oscar” blev uddelt i Fjerritslev Kino til Danmarks bedste kvindelige formand. 
Vinderen blev Kirsten Korsbæk – tillykke med det.  



Om årets Kinopris- vinder udtaler Kirsten::
”Prisen går til en person, der er kreativ og nytænkende.
Det er en person, der gerne vil sælge billetter, derfor har han ændret hele billetsystemet.
En person, der forsøger at tænke i nye baner, jo det kan lade sig gøre, hvis man vil.
Jeg har mange ideer fra dig, liggende på min computer, så der er nok at gå i gang med, men døgnet 
har for få timer March. 
Der er desværre ikke mange penge i at være frivillig i Kino, men en ære er det da, at få sit navn op i 
foyeren, som skal hænge der hele året.”

Kinoprisen gik til Marc-Hendrik Bremer. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30. Herefter blev filmen ”Applaus” vist.
   

 
Ref.: Sonja Breum
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