
 

Referat fra generalforsamling i Fjerritslev Kinos Venner d. 28. februar 2017

Der var 51 deltagere til generalforsamlingen mod 48 sidste år. 
Formanden Bente Jensen bød velkommen.  

1: Valg af dirigent: Ulla Schønberg blev valgt. Herefter sang vi ”Jeg ved en lærkerede.”            
Ulla konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

2: Beretning om foreningens virksomhed: Bente aflagde beretning om sit første år, som formand i
Fjerritslev Kinos Venner.
Kinos facade er blevet renoveret. 
Byggegruppen, som består af Egon Korsbæk, Jens Dalum, Erik Olesen, Marc-Hendrik Bremer, 
Jørgen Jensen og Bente Jensen gik i gang med at planlægge renovering af foyeren og galleriet. 
Jørgen Jensen lavede tegningerne. 
Allan Kær vandt entreprisen. Den 20. juni startede håndværkerne.
I foyeren blev trappen flyttet, vi fik nyt loft, nyt gulv, nye indbyggede skabe, nye døre til toiletterne 
og de blev vendt ud mod indgangen, vi fik en ny radiator og en bænk ovenover. Vi skulle også ha’ 
nyt inventar til foyeren – det tegnede Jørgen, og Erik lavede det.
Ovenpå i galleriet og på depotet fik vi nyt understøttet og isoleret gulv, lydisoleret loft og så fik vi 
Ledlys både i foyeren og i galleriet.
Kino var lukket i 2 uger medens arbejdet stod på. Alt ikke direkte håndværksarbejde blev udført af 
frivillige, og den 4. juli 2017 kunne vi igen vise film. Alle var glade og stolte over resultatet.
Inde i salen, hvor børnene havde pillet huller i væggen, satte Nils Jørn metalplader op. 
Den 13. august blev der holdt reception for både frivillige og håndværkere, der havde hjulpet til 
ifm. renoveringen.   
Stor tak til Jutlander Bank der gav et tilskud på 50.000 kr. og til Klim Sparekasse som gav 5.000 kr. 
som tilskud til renoveringen/ombygningen.
Formanden takkede alle de frivillige, der hjalp med renoveringen og ombygningen. 
Kino har fået ny dankortterminal. Nu kan der også betales med Mobile Pay i Kino. Marc har lavet 
ny hjemmeside. Kino har købt 4 nye harddiske. Der er også købt 15 nye stole til galleriet. 
I løbet af året har vi haft en del særarrangementer: Coop har holdt deres jubilæum i Kino, en 
startede sin 80 års fødselsdag med at invitere til film i Kino, Jammerbugt Kommune har afholdt en 
kursusdag for nogle af deres medarbejdere, en mandeklub startede deres ”aften i byen” med at se 
film, Sparekassen Vendsyssel inviterede deres kunder til film i Kino, Gymnasiets spanskhold lejede 
salen en eftermiddag, hvor de så en argentinsk film. Fjerritslev SFO kom med børn og voksne og så 
filmen ”Trolls”. 
Her i februar havde vi, under temaet ”Knæk Jointen” et stort SSP arrangement med elever, 
medarbejdere, politikere og pressefolk. Arrangementer var et samarbejde mellem Lions, SSP, 
Jammerbugt Familiecenter, Jammerbugt Ungdomsskole og 10. klasse Vest. 
I marts holder Nordea, Aabybro et kundearrangement i Kino, og senere kommer 9. klasserne 
sammen med medieholdene fra Gymnasiet og produktionsselskabet Station Next og viser de film, 
de har lavet under titlen ”Mit Fjerritslev”. Det er et lukket arrangement for forældre, lærere, 
politikere og andre nøglepersoner.
Tak til de frivillige, som altid er villige til at hjælpe til ved disse særarrangementer.
Kino kører fortsat både senior- og børnefilmklub med stor succes - takket være de dygtige 
arbejdsgrupper.
Kirsten Korsbæk påtager sig arbejdet med Rød Stue, hvor der har været 300 børn inde og se film og
med Skolen i biografen med 767 besøgende. 
Vores kerneydelse, at vise film, fortæller Marc-Hendrik, som er formand for filmgruppen om.
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Bestyrelsen har behandlet et forslag om at lukke Kino 1. juledag, men man var enige om fortsat at 
vise film denne dag. Det blev, ved samme lejlighed, besluttet at vi fremover også viser film Sct. 
Hans aften.
Bestyrelsens mål er at få flere unge motiveret til at bruge Fjerritslev Kino. Der er gang i forskelligt, 
både på Fjerritslev skole og på gymnasiet, som vi håber, bliver til noget konkret.
Fremover bliver de ca. 100 frivillige i Kino inviteret til en filmaften 2 gange om året. 
Planerne om at lave en tilbygning med foyer og handicaptoiletter omme bag Kino er sat på stand by.
Formandens ønske og mål er, at Fjerritslev Kino også fremover kan være en biograf, hvor alle – og 
gerne endnu flere, har lyst til at komme.
Formanden sluttede med at sige tak til alle, der bruger Kino, til Fjerritslev Kinos Venner, til 
foreninger og erhvervsdrivende, der vælger at have reklamer her - og dermed støtter Kino. 
Især tak til alle passere, billetsælgere, operatører og de forskellige arbejdsgrupper. 
”Fjerritslev Kino er et eksempel på, hvordan alt kan lade sig gøre, når vi har et fælles mål og 
arbejder for det” udtalte Bente.
”Fjerritslev Kino er foreningsarbejde, når det er bedst”, var formandens sidste ord i beretningen.
Formandens beretning blev taget til efterretning.  

Efter beretningen fortsatte formanden (uden for dagsordenen) med at sige mange rosende ord til 
Kirsten Korsbæk. Bente fremhævede det store arbejde, som Kirsten har udført gennem sine 12 år 
som formand. Kirsten valgte at træde tilbage som formand ved sidste generalforsamling, men laver 
fortsat et kæmpearbejde ift. Kino - hun har både aften- og eftermiddagsvagter, sørger for 
byttepenge, træder til, når der mangler folk, sammen med Michael hænger hun nye plakater op, 
hjælper med det praktiske arbejde, står i Kino, når der er Rød Stue og Med skolen i biografen og til 
børnefilmklub, Kirsten er med og hjælper til stort set alle idegruppens arrangementer. Kirsten og 
Egon lagde også hus til sidste passerfest. 
Formanden takkede Kirsten fordi hun altid er parat, når der er brug for råd og vejledning ift. 
formandsarbejdet.
Kirsten opfandt ”Kinoprisen” Det var en god skik, som Bente vælger at stoppe med at gi’ efter dette
års generalforsamling. Årets Kinopris gik, meget velfortjent, til Kirsten Korsbæk.

3: Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Tove Olesen fremlagde regnskabet.

Oversigtstal:
indtægter: 828.411
- udgifter 325.719
- omkostninger 611.235
renteindtægter     4.297
Årets resultat          - 104.245

Bemærkninger til regnskabet:
Billetsalget har været mindre i 2016 end i 2015 - vist generelt for hele landet. 
Når der ikke er større forskel på indtægten i 2015 og 2016, end der er, skyldes det bl.a. en lille 
stigning i billetprisen. 
Årets underskud skyldes renovering af foyeren og galleriet. 
Vi fik tilskud til renoveringen af Jutlander Bank på 50.000 kr. og af Klim Sparekasse på 5.000 kr. 
Mange tak til begge for tilskuddene. 

Spr.: Hvorfor er udgiften til el væsentlig billigere i 2016 end i 2015?
Svar: Det er forskelligt, hvornår elregningen kommer. Nogle gange betaler vi for 2 år - indenfor det 
samme regnskabsår. Desuden har vi fået ledpærer og nye el-besparende maskiner. Endelig er der 
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kommet en regulering/tilbagebetaling på 3.000 kr. for 2015.   

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

4: Orientering fra arbejdsgrupperne.

PR-gruppen ved Trine Svestad: Medlemmer: Marc-Hendrik Bremer, Thomas Besand, Kurt Brandi 
og Trine Svestad. 

Mette Kjeldgaard, Thomas Besand og Bente Jensen holder Kinos Facebookside opdateret. Mange 
ser efter oplysninger om film mv. der. 
Marianne Stenholm skriver de ugentlige omtaler til avisen om ugens film. Tak til Marianne.
Der reklameres for filmene i Fjerritslev Ugeavis, Hanbobladet, Ældre Sagens Blad og Parktidende
Der sættes plakater op flere steder i byen og i lokalområdet. Kino har også en hjemmeside, som 
redigeres ca. hver 14. dag. Gruppen står også for de lokalreklamer, der vises før aftenens film. 
Marc-Hendrik er koordinator for PR.

Idégruppen ved Anna-Grethe Dalum: Medlemmer er Jytte Kjeldahl, Kanne Pries, Birte Frederiksen,
Annelise Pedersbæk, Kirsten Sundstrup, Kirsten Korsbæk, Bente Jensen og formand for gruppen: 
Anna-Grete Dalum.

Til de forskellige arrangementer laver gruppen aftaler med foredragsholdere, bestiller mad, bager, 
pynter op med blomster og grene, køber ind og rydder op efter arrangementerne. Gruppen er med i 
hele forløbet og selvsagt også i afviklingen af selve arrangementet. 
Alle har forskellige idé-jobs - nogle få blev nævnt: Jytte er fotograf ved alle arrangementer, og hun 
laver scrapbog. Birte laver dagsorden og referater til idé-møderne, arrangements-omtaler og 
kreationer til aviser, hjemmesider og plakater. Kanne står for Kinos Galleri, laver aftaler med 
kunstnerne/udstillerne, arrangerer ferniseringer, og sender omtaler og billeder til aviser og 
hjemmesiden.
Der har været 9 forskellige udstillinger i galleriet med raku, malerier i akryl, skulpturer i sten og 
bronze, figurer i drivtømmer, keramik, elevudstilling, grafik og en Art Money-udstilling.
Den 6. marts 2017 kl. 18:15 er der fernisering i Galleriet med Karin Nybos billeder.
Idegrupen har haft følgende arrangementer i 2016:
I februar: Filmbingo i samarbejde med Fjerritslev Bibliotek
I marts: Bodilfesten live
6. april: Balletten Romeo og Julie direkte fra Det Kongelige Teater
9. april: Filmen ”Human” for alle frivillige i Kino 
20. april: Skuespillet ”King Lear” direkte fra Det Kongelige Teater
11. maj: Coop i Kino med spisning og film
29. maj: Familieliedag med spisning og filmen ”Bjergkøbing – det store osteræs”
20. august: Passerfest for alle frivillige i Kino hos Kirsten og Egon Korsbæk
8. oktober: Lyserød lørdag
30. oktober: Filmen ”Fuglene over sundet” med Georg Metz som foredragsholder
1. november: Operaen ”La Boheme” direkte fra Det Kongelige Teater
15. november: Balletten ”Giselle” direkte fra Det Kongelige Teater
20. november: Dokumentarfilmen ”Dem vi var” med oplæg og debat v/ Inger Øeby
13. december: Musikforestillingen ”Højskolesangbogen” direkte fra Det Kongelige Teater
I 2017:
8. januar: Foredrag om Art Money v/ Annette Falk Lund
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Planlagte arrangementer:
4. marts: MGP direkte transmission fra Boxen i Herning. Gratis adgang kun for børn. Forældre er 
velkomne i Galleriet, hvor der kan købes øl, vin, the og kaffe
23. og 24. marts kl. 16:30 vises dokumentarfilmen ”Stay Behind – min farfars hemmelige krig”. I 
den forbindelse kommer instruktør Ida Grøn den 24. marts og fortæller om sin film. Meget af 
filmen foregår i og omkring Fjerritslev og Klim
25. marts: Gratis filmaften for alle frivillige i Kino.
30. marts: Filmbingo i samarbejde med Biblioteket
Hold øje med Kinos hjemmeside og annoncer. Husk FILM SKAL SES I KINO 

Som Anna-Grethe fortalte, har det været et travlt idégruppe-år. Tak fordi I møder op og deltager i de
forskellige arrangementer. Anna Grethe takkede alle idé-pigerne.

Driftgruppen ved Ena Bach: Ena Bach står for rengøringen (er lønnet), Flemming Troelsen for 
indkøb af sodavand, Kirsten Lund Larsen for indkøb af div. småting: kaffe, plasticposer mv., Lone 
klarer indkøb af øl og ordner vasketøj. Eva køber slik og popcorn og deltager i bestyrelsesmøderne.

Seniorgruppen ved Trine Svestad: Medlemmer: Maria Fischer, Frøstrup, Birte Jensen, Brovst, Kurt 
Brandi og Trine Svestad (formand).
Formiddagsholdet til filmene er: Trine, Kurt, Gertrud Ane og Sonja som operatør. 
Eftermiddagsholdet er: Birte, Maria, og Tove som operatør. 
Der er 150 medlemmer. Filmene bliver vist kl. 10 og kl. 14 den 2. torsdag i måneden i perioden fra 
oktober – marts. Trine takkede alle, der støtter Senior Filmklubben. Der er fortsat plads til flere 
medlemmer. 
Filmene bliver fundet i løbet af året via YouTube, aviser, medier og blade. I juni måned mødes 
gruppen, hvor de finder de 6 film, der skal vises i næste sæson.  
Også i år har gæsterne fået et spørgeskema om evt. idéer til nye film samt tilfredsheden med 
filmene i den forgangne sæson.
Tak til Marc-Hendrik for billetterne og plakaterne, som han laver. Stor tak til sponsorerne Klim 
Sparekasse, Vendsyssel Sparekasse og Sparekassen Thy.
Trine rettede til slut en tak til alle som støtter Senior Gruppen. 
Kommentar fra salen: Stor ros til gruppen som finder filmene.

Børnefilmgruppen ved Ninette Mørkholt: Medlemmer: Hanne Justesen, Ulla Konnerup, Susanne 
Pedersen, Lisbeth Lynglund og formand: Ninette Mørkholt.. 

Viser 6 film i perioden oktober – marts om mandagene og tirsdagene for børn i 1. - 4. klasse. Der er 
167 medlemmer (mod 124 i sidste sæson) - 81 om mandagen og 86 om tirsdagen.
Vi har bl.a. vist filmen ”Antboy 3”, der i 2016 fik Svendprisen/publikumsprisen. Sæsonen slutter 
med filmen ” Den gode Dinosaur”
Marc-Hendrik trykker de foldere, som gruppen deler ud på skolerne. Tak til Marc-Hendrik. 
Kirsten Korsbæk og Edith Møller hjælper ved filmene om mandagen og Anna-Grethe Dalum og 
Susanne Falk om tirsdagen. De møder 2 timer før forestillingerne for at lave popcorn. Derudover er 
der altid yderligere 2 passere fra børnefilmgruppen til hver film.
Hvis der er nogen, der har tid og lyst til at være med i gruppen, er man velkommen til at kontakte os
Spr.: Hvordan har i fået så mange medlemmer?
Svar: Ninette kører ud til skolerne 2 gange om året, og så har eleverne vist vænnet sig til den nye 
skolereform, og fundet ud af, at de godt kan nå at se film. 
Spr.: Bliver billetterne stadig solgt i Sparekassen?
Svar: Ja de sælges i Jutlander Bank   
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Filmgruppen: Medlemmer Annette Weigelt, Kirsten Korsbæk, Mette Vestergaard, Thomas Besand 
og Marc-Hendrik Bremer. Gruppen vælger og bestiller film. 
I 2016 blev der vist 67 forskellige film, derudover blev der spillet film til særarrangementerne. Der 
har været godt 12.000 gæster i Kino i 2016. Filmgruppen forsøger at efterleve Kinos slogan ”Den 
smalle biograf, de brede film”. Derfor bliver der vist film fra alle genre. Marc-Hendrik nævnte 
filmene ”Angry birds”, ”Rouge One – a Star Wars story”, ”Sauls søn”, ”Der kommer en dag” og 
”Klassefesten 3” for at synliggøre forskelligheden af filmvalgene.

Operatørgruppen ved Marc-Hendrik Bremer: Der er 17 billetsælgere og ca. 25 operatører. De fleste 
billetsælgere er også operatører. Operatørene er ansvarlige for at filmene kører. I 2016 blev der vist 
film til 412 forestillinger - der udover er der blevet vist film til diverse (sær)arrangementer.

5: Indkomne forslag: Ingen
6: Fastsættelse af kontingent: Uændret 175 kr. årligt for almindeligt medlemskab og 100 kr. for   
     studerende og pensionister.
7: Valg af forretningsudvalg. På valg var: Bente Jensen og Sonja Breum. Begge genvalgt. 
    Valg af suppleanter. På valg var: Trine Svestad og Lone Thisted. Begge genvalgt.
8: Valg af revisor. På valg var: Frank Nielsen (ønskede ikke genvalg). Bestyrelsen foreslog Anders
Henriksen. Valgt blev Anders Henriksen.
Valg af suppleant. På valg var: Anders Henriksen. Bestyrelsen foreslog Adolf Handrup, da Anders
Henriksen blev valgt til revisor. Valgt blev Adolf Handrup 
9: Eventuelt: Spr.: Hvordan kan man komme med i en arbejdsgruppe?
Svar: Grupperne er selvsupplerende, men vi er altid åbne for nye forslag og ideer.  Sædvanligvis 
starter man med at arbejdet i Kino som passer. Herefter kommer man evt. med i en gruppe.

Bente takkede Frank Nielsen for mange års godt arbejde som revisor.
Herefter var der pizza, vin hygge og film.

Efter generalforsamlingen afholdte forretningsudvalget konstitueringsmøde.

Konstituering:

Formand: Bente Jensen
Næstformand: Thomas Besand
Kasserer: Tove Olesen
Sekretær: Sonja Breum
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