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BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA i Odder, f.m.b.a.

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING for 2016
ved
GENERALFORSAMLINGEN d. 21. marts 2017.
1. Biograf på Rosensgade 10 i 100 år.
D. 24. april 1916 blev der vist film for første gang i Fotorama på adressen Rosensgade 10 i Odder.
På det tidspunkt havde der allerede været filmforestillinger i byen i næsten10 år, men på forskellige
adresser.
Den 24 april 2016 markerede Biffen naturligvis 100 års jubilæet med gamle danske film fra
perioden omkring 1916 samt filmklassikere for både børn og voksne. Det gamle originale klaver,
som blev brugt til stumfilm i Fotorama i begyndelsen af 1900 tallet, blev støvet af. Med en dygtig
pianist ved tangenterne var der flot akkompagneret til de stumfilm, der blev vist i dagens anledning.
Desuden var der udstilling i caféen med mange billeder fra Odder by fra perioden omkring 1916.
Tak til Lokalhistorisk Arkiv for hjælp med fremskaffelse af disse billeder.

2. Daglig leder på Rosensgade 10 i 10 år.
Biffens daglige leder, Dorthe Sommer, afsluttede 2016 med en opsigelse af sin stilling pr. 1.4, 2017.
Absolut ”ingen lig i lasten”, men et velment ønske om at prøve kræfter med nye opgaver var hendes
begrundelse.
Dorthe når netop at runde de 10 år som daglig leder i Biffen og på kontoret på 1.sal pr. 1.3, 2017.
Bestyrelsen kan kun udtrykke den allerstørste tilfredshed og taknemmelighed over Dorthes indsats
de forløbne 10 år. Det var en nødvendighed for at løfte Biffen til et højere aktivitetsniveau, da
bestyrelsen tilbage i 2007 traf beslutningen om ansættelse af en daglig leder. Mange opgaver var
givet på forhånd, men Dorthe har været primus motor i udviklingen af stillingen, som i dag
indeholder utroligt mange opgaver og funktioner, der er afgørende for den succesbølge, som Biffen
sejler på. Vigtigst har naturligvis altid været planlægningen af et godt filmrepertoire, og her har
Dorthe udvist meget stor indsigt i, hvilke film der passer til Odders publikum og altid med en god
afbalancering af mainstream børne- og voksenfilm samt artcinema film. Dertil altid åben for og
innovativ omkring særarrangementer for skoler, foreninger m.v.

Bestyrelsen vil gerne rette en ekstraordinær stor tak til Dorthe for hendes indsats
for Biffen gennem 10 år!
3. En stor tak til alle Biffens frivillige medarbejdere!
Gentagelse: Uden Biffens frivillige entusiaster – ingen biograf i Odder.
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Imødekommenhed, god kundeservice, venlig og samtidig effektiv, professionel betjening og et ”god
fornøjelse” fra en smilende operatør – så er første skridt for en succesfuld aften i Biffen for kunden
lagt.
Biffens 120 frivillige udgør et bredt og varieret udsnit af befolkningen, men fælles er engagementet
og lysten til at være med til at drive Biffen, som det attraktive kultursted, byens biograf har været i
nu 27 år. Og samtidig være en del af et fantastisk socialt og arbejdsmæssigt fællesskab.
Og lysten til at blive en del af dette viser sig jo også i, at der næsten altid er venteliste på at blive
cafévært eller operatør.
Det er vores indtryk, at der har været færre udskiftninger i caféværts gruppen i det forløbne år i
forhold til 2015. Operatørgruppen er fortsat meget stabil og kun med få udskiftninger.
Biffen har jo desuden en lang række arbejdsgrupper, som primært består af frivillige, der på denne
måde giver deres bidrag til Biffens drift, men i nogle grupper indgår også caféværter og operatører,
som dermed yder en ekstra indsats.
Pedelgruppen sørger for at lokalerne altid holdes i god stand; de filmklub-ansvarlige udvælger og
organiserer klub-forestillinger; teknikgruppen tager sig af mange tekniske opgaver; filmprogram
redaktør; fødselsdagsgruppe osv. osv.
Aktivitetsudvalget barslede med et nyt koncept til medarbejderfesten i november, hvor der var
opstart i Biffen efterfulgt af spisning i Galleri Harbor og finale i Biffen.
Ud fra den flotte tilslutning og aftenens succesfulde forløb var det et rigtig godt koncept!
Desuden står aktivitetsudvalget for Nytårskuren d. 1.1 og bespisningen til generalforsamlingen.
Til alle Biffens frivillige medarbejdere vil bestyrelsen gerne hejse flaget og sige TUSIND TAK for
endnu en fantastisk indsats i 2016.

4. 2016 – Det blev da ret OK .
NEJ! Det blev et fantastisk flot år – ikke mindst når vi ser på det økonomiske resultat.
2016 blev billetomsætningsmæssigt et gennemsnitsår i forhold til de sidste 10 år. Godt gået !!
Dette var forventet fra årets start ud fra de filmpremierer vi kunne se i udlejernes udbudslister.
Billetsalget i det almindelige repertoire blev på 23.439 stk. solgte billetter med en netto omsætning i
Integra billetsystemet på 1.23 mill. kr.
Dertil kommer billetter til filmklubberne, lukkede forestillinger og Med Skolen i Biografen (MSIB).
Totalt netto billetindtægter på 1,38 mill. Kr. mod 1,63 mill. Kr. i 2015. Et fald på 15 %, hvilket er et
noget større fald end gns. for hele landet på ca. 6 %.
Antallet af forestillinger ligger meget konstant på omkring 1.000 pr. år – i 2016 blev vist 976
ordinære forestillinger.
Det blev til i alt 33 Danmarkspremierer i 2017, hvilket er rekord i Biffens historie.
Heraf 17 på årets top 20 liste over film med størst omsætning.

5. Biffens filmklubber og Med Skolen i Biografen (MSIB).
De 4 børnefilmklubber nærmer sig langsomt 20 års jubilæer. Konceptet fungerer stadig rigtig godt
med en fortsat god tilmelding, men rent administrativt er det et bøvlet koncept i forhold til
filmbooking og visningsregler.
Vi troede at det ville blive lettere at leje ældre film til børnefilmklubberne efter digitaliseringen,
men filmudlejerne sletter meget hurtigt de digitale film i form af DCP, hvorefter filmene kun kan
skaffes som Blueray eller DVD og med frygtelig restriktive regler. Ofte kan der også være store
problemer med rettigheder til overhovedet at kunne vise bestemte film.
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Klub
2015 – 16
2016 - 17
My-bio
22
28
Mini-bio
120
162
B-tween-bif
179
246
Big-bif
124
59
Den Smalle
22
45
Tabel 1. Antal medlemmer i Biffens filmklubber.
Filmklubberne havde i 2016 en samlet billetomsætning på knap 91.000 kr. Samlet set et fald i
forhold til 2015, men som det ses af tabel 1 er der store forskydninger i deltagerantallet i de enkelte
klubber.
Alle filmklubber, der jo afvikles i vinterhalvåret, er periodiseret i regnskabet, hvilket vil sige, at der
er indtægter fra 2 klubsæsoner. Dette gør, at de bogførte indtægter i ét regnskabsår udgøres af et
gennemsnit for 2 klubsæsoner.
Big-bif har et skuffende deltagerantal i 2016-17, hvilket måske skyldes at visningerne blev flyttet til
lørdag i stedet for fredag, hvor filmene har været vist tidligere år.
Bestyrelsen vil meget gerne have betydeligt flere medlemmer i MY-bio, så her bliver et indsats
emne for kommende sæson.
Filmklubben Den Smalle har et meget trofast og glædeligt stigende antal medlemmer, hvor mange
også benytter sig af spisningen før filmen. Den bogførte klub-billetindtægt er i 2016 kraftigt
reduceret i forhold til 2015. Godt 5.000 kr i forhold til 14.500 kr. i 2015, hvilket primært skyldes en
omlægning i bogføringen af klub- hhv. løssalgs indtægter for at få en forenkling.
Løssalget, der i 2015 udgjorde mere end 10.000 kr., blev dér bogført under klubben, medens løssalg
i 2016 er bogført under almindeligt billetsalg.
Med Skolen i Biografen (MSIB) satte endnu engang rekord med en indtægt for Biffen på 53.000 kr
i 2016.
Odder Kommune er med i ordningen på 12. sæson og kommunens skoler tegner sig for 3.312
pladser i Biffen i 2016-17 sæsonen. Dette er flere deltagere end f.eks. i Viborg og Horsens.
Fantastisk flot! Biffen afholder mange ekstra forestillinger grundet den store succes.
I vintersæsonen vises endvidere ca. en gang om måneden udvalgte film i BabyBio og
Eftermiddagsbio. Rigtig hyggelige arrangementer med tilfredsstillende tilslutning.
Bestyrelsen er dog ved at undersøge mulighederne for at genoplive en Senior filmklub, som vi
finder der burde være et potentiale for, og som vi véd er meget populær i andre biografer.
Endelig skal nævnes, at de lukkede forestillinger gav en samlet indtægt på knap 31.000 kr.

6. Biffens øvrige indtægtskilder.
Medlemstallet for Biografforeningen Fotorama stiger stødt og er nu på ca. 630 medlemmer.
Dette tager vi som tegn på en kæmpe opbakning til Biffen og er en ikke ubetydelig støtte både
moralsk og økonomisk. Et realistisk mål kunne være at nå 700 medlemmer inden årets udgang.
Biffens Café har i 2016 haft en omsætning, der kun er 5 % under omsætningen i 2015, og slutter
med et dækningsbidrag på 213.000 kr. Meget flot! Varesortimentet er varieret og tilpasses løbende
og lagerbeholdningen trimmet, så der sjældent er varer, hvor udløbsdatoen er overskredet. Stor tak
til Slikgruppen, Rikke og Jesper, som ønsker afløsning i løbet af foråret 2017.
I Biffens café sælges også udsøgte vine, som et kvalificeret vinudvalg smager sig frem til på
specielt udvalgte vinmesser (Kvickly, Odder!). Et kvalitativt godt supplement til caféens øvrige
udvalg og velegnet til bl.a. spisningen før filmene i Den Smalle.
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Biffens Lokalreklamer gav for 2016 en rekordstor indtægt på godt 297.000 kr. En medvirkende
årsag har været en 20 % prisstigning fra 1.1, 2016, men samtidig en tilgang af 11 nye annoncører.
Kun 6 annoncører valgte at stoppe i 2016. 28 kontraktforlængelser.
FS 2 bidrager med regionalreklamer og i 2016 gav dette 60.000 kr til Biffen.
For Biffens frivillige medarbejdere er der penge at spare ved at handle hos vore annoncører, idet 13
annoncører tilbyder rabat i Biffens fordelsprogram. Bestyrelsen kan kun på det varmeste anbefale at
medarbejderne støtter annoncørerne ved at handle dér.
Hele overskuddet fra lokalreklamerne henlægges til sal 2 projektet. Dette er et populært argument
for at få en underskrift hos annoncørerne.
En stor tak til Jørn for en fantastisk indsats igen i 2016.
Biffens gavekortsalg er i princippet et forsalg af billetter og kioskvarer, men giver
likviditetsmæssigt en god indtægt.
Gavekortsalget satte i 2016 ny rekord med et samlet salg på 262.000 kr fordelt med 64 % på de
specificerede kassetter (gaveboxe) og 36 % på de almindelige gavekort.
Totalt blev indløst gavekort for 196.000 kr.
Der blev solgt firmagavebilletter for i alt 9.600 kr. Stor stigning i forhold til 2015.
Biografforeningen har siden 1998 modtaget et driftstilskud/kulturtilskud fra Odder Kommune på
103.000 kr.
Odder Kommune har ejet bygningen siden 2003 og Biografforeningen betaler en husleje på 227.000
kr. til kommunen.

7. Hverdagen og særlige tiltag i 2016.
”Film til tiden” er målet ved hver eneste forestilling i Biffen, og vores konklusion er at dette stort
set er lykkedes i 2016.
Der har været meget få tekniske problemer med Kinoton fremviseren, som har bevirket forsinkelser
og samtidig er billetsalget generelt gået gnidningsfrit.
Har der været akutte problemer undervejs er disse oftest blevet løst takket være en stor gensidig
hjælpsomhed og fleksibilitet både i operatør- og caféværtsgruppen. Og på tværs af grupperne!

- Sal 2 projekt: Biffen i Odder – Den klima- og miljøvenlige biograf
2016 skulle have været året, hvor Biffen fik bevilget de første fondsmidler til dette meget ønskede
projekt.
Sal 2 gruppen startede ud med ansøgninger til 6 store fonde, hvor vi anså det for muligt at få støtte i
million kr. klassen. Desværre har der været afslag fra alle de ansøgte fonde.
Man får ingen begrundelse for afslaget, så det kan være svært at vide, om der er noget ”galt” med
vores ansøgninger eller der simpelthen bare er for mange ansøgninger, så nogle bliver sorteret fra.
Vi tror på det sidste, da vi synes at vi har et godt projekt.
For at vurdere projektet igen har Sal 2 gruppen taget kontakt med en tidligere filmkonsulent, som vi
håber kan give os nogle input til at forbedre projektbeskrivelse og - indhold inden vi prøver at
indsende reviderede ansøgniner.
Det eneste tilsagn vi har fået er fra DFI (Det Danske Filminstitut), hvor vi vil kunne få 400-500.000
kr., men her skal vi have forhandlet en tidsramme på plads.
Sal 2 gruppen har været slået noget ud af kurs ovenpå afslagene, og følt vi stod overfor en meget
høj mur, men vi er klar til at sadle igen og fortsætte arbejdet.
Og glædeligt er det, at hvis årsregnskabet bliver godkendt, har Biografforeningen nu hensat 1,4
mill. Kr. til sal 2 projektet.
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- Hardware, software og teknik.
Med baggrund i et specificeret sponsorat fra Rotary Odder på 10.000 kr. har Biffen fået opgraderet
teknikken omkring afvikling af DVD/Blueray, så det nu er muligt at afvikle sådanne forestillinger
fra en PC i salen og med online forbindelse til Kinotonen.
Samtidig har vi fået installeret nyt mikrofonanlæg med mixerpult. Samlet giver dette en større
fleksibilitet for operatørerne. For publikum en bedre billed- og lydoplevelse.
Sponsoratet var et dejligt tilskud, men Biffen har desuden selv finansieret noget af investeringen for
at få en optimal løsning.
Hele dette projekt er på meget professionel vis koordineret af Biffens nye teknikgruppe, bestående
af operatørerne Steen, Paul og Bo med bistand af Andreas.
Steen og Paul har desuden lagt enormt mange timer i at få konverteret indholdet på den gamle
kontor PC (Windows XP) over på en ny PC med Windows 10.
Tålmodigheden overfor Microsoft er i den grad blevet testet og fleksibilitet og smidighed er nogle
begreber, som Microsoft bestemt ikke kender.
En kæmpe tak til teknikgruppen for jeres indsats både på kontoret, i operatørrum og i salen.
I caféen er installationen af nye arbejdsstationer heller ikke gået efter planen. Efter flere forsøg viste
det sig at der skulle installeres nye billetprintere, som der dernæst var lang leveringstid på.
Derfor er det først lykkedes primo marts 2017 at få den første station i drift.
Betalinger med MobilePay er ret begrænset endnu, men et nødvendigt supplement til kortbetaling.
Gebyrerne for salgsstederne er nu nedsat som et led i MobilePays konkurrence med Nets.
Swipp overlevede ikke konkurrencen. Bestemt lettere med kun én Mobil betalingsform i Biffen.

- Lokaler og inventar
Caféen har fået et meget flot look med de nye borde og stole og desuden er hele ydercaféen shinet
op med nye svævehylder og billeder på væggene. Et meget indbydende og hyggeligt interiør.
En ny væghængt programholder giver et roligt og godt overblik over Biffens forskellige
programmer og foldere.
Slikpose-stativet er blevet udskiftet med et mere fleksibelt stativ, der giver muligheder for at
præsentere løbende ændringer i udvalget på en systematisk og pæn måde.
På initiativ af Pernille fra bestyrelsen blev der til den store julehandel med gavekort og –boxe
produceret flotte gratis kuverter af plakater. En stor succes blandt kunderne, som nogle gange
primært kom for at købe en kuvert – og så lige købte et gavekort med…

- Biffens hjemmeside (Phoenix)
Firmaet 1Stepahead står bag Biffens hjemmeside og billetsystemet Integra. I alt 32 små og
mellemstore biografer bruger dette firmas biograf-løsning.
Hjemmesiden, som de kalder Phoenix, er en ret fast skabelon, hvor der er meget begrænsede
muligheder for den enkelte biograf for ændringer.
Bestyrelsen havde fra starten en række ønsker og forslag til forbedringer af hjemmesiden, men trods
navnet (1Stepahead) sker udvikling og implementering af kundeønsker meget langsomt.
Men vi presser fortsat på, da vi gerne vil at hjemmesiden bliver endnu bedre på en række områder.
Både til gavn for kunder og biograferne.

8. Bestyrelsen
Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2016, heraf 1 heldagsmøde, hvor større emner blev
grundigt diskuteret. Ved de månedlige møder er der ofte mange punkter på dagsordenen, hvor det
kan være svært at komme i dybden med større emner. Derfor er dette heldagsmøde vigtigt og meget
konstruktive mht. større beslutninger.
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Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen 2016 suppleret med Pernille Munch-Hansen, der meget
hurtigt satte gang i flere ting med sine gode ideer og forslag.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde at have god kontakt til caféværter, operatører og de mange
arbejdsgrupper i Biffen. Hvert bestyrelsesmedlem har kontakten til holdene på én ugedag eller til en
gruppe. Vi forsøger med jævne mellemrum at komme rundt og hilse på holdene og få feed back.
Disse besøg vil vi fortsætte med i 2017, og desuden vil vi holde møder med de forskellige
arbejdsgrupper og opdatere kommissorier, hvis nødvendigt.

9. Biograforganisation
Biffen er med i brancheforeningen Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer (FMMB).
I alt for mange år har et inkompetent triumvirat i FMMB bestyrelsen blokeret for konstruktive
debatter og udvikling af foreningens arbejde. Ved generalforsamlingen i marts 2016 blev indvalgt 2
kritiske personer, som i løbet af efteråret fik fremført relevant kritik og sat så mange spørgsmål til
disse 3 bestyrelsesmedlemmers arbejde, at de valgte at trække sig i utide.
Ved et flot og effektivt arbejde fik de 2 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer indkaldt til
generalforsamling i FMMB i januar, hvor bestyrelsen blev fuldtallig. En kompetent bestyrelse kan
nu tage fat på at udføre noget konstruktivt – forhåbentlig til gavn for de mindre biografer.
Der er nu ro på i den del af biograforganisationen, men i andre dele af branchen er der uro og
utilfredshed med forskellige forhold.

for Biografforeningens bestyrelse
Finn Holmgaard Jensen

Marts 2017
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No.

Forestillinger

Film

1 Flaskepost fra P.
2 Klassefesten 3 – Dåben
3 Ice Age: Den vildeste rejse – 2D
4 Trolls – 2D
5 Kæredyrenes hemmelige liv – 2D
6 Kollektivet
7 Zootropolis – DK tale – 2D
8 Kung FU Panda 3- DK tale - 2D
9 Fantastiske skabninger og hvor de findes - 2D
10 En mand der hedder Ove
11 Rogue One: A Star Wars Story – 2D
12 Bridget Jones’ Baby
13 Find Dory - DK tale - 2D
14 Der kommer en dag
15 Inferno
16 Den danske pige
17 Syng – DK tale – 2D
18 Familien Jul i Nissernes land
19 Den gode dinosaur – DK tale – 2D
20 Storkene – DK tale – 2D
TOTAL

32
15
21
16
16
24
15
17
19
21
13
18
22
25
16
14
6
11
9
10

340

Billetter

Snit

Brutto, kr

1651
937
848
850
849
978
790
777
553
662
464
551
530
600
427
461
408
436
444
405
13621

51,6
62,5
40,4
53,1
53,1
40,8
52,7
45,7
29,1
31,5
35,7
30,6
24,1
24,0
26,7
32,9
68,0
39,6
49,3
40,5

127.365
66.850
61.765
58.270
58.120
57.615
53.660
53.060
46.615
39.868
38.000
37.575
34.990
34.608
31.135
30.945
29.745
29.425
28.905
27.490
946.006

41,6

Gennemsnit
BKD = Biografklub Danmark
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Bem ærk
ning

Ranking
DK

DK prem.

1
2
12
11
8
9
4
10
7
19
5
13
18
14
23

DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.
DK prem.

