BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA I ODDER F.M.B.A.
GENERALFORSAMLINGEN – DEN 15. MARTS 2018 I BIFFEN
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING AFHOLDT TORSDAG, DEN 15. MARTS 2018 KL. 18.30 i BIFFEN.
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Steffen Bertram – Referent Claus Torsting og Rikke Dalum
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse, v/bestyrelsesformand Finn Holmgaard.
Finn gav en kort gennemgang af beretningen, der sammen med regnskabet kan læses i sin fulde ordlyd på
Biffens hjemmeside.
Fra årets start havde bestyrelsen en opgave med at finde en ny daglig leder. Dorthe havde opsagt sin stilling, så det skulle gå hurtigt. Inden udgangen af januar måned havde bestyrelsens ansættelsesudvalg blandt 100 ansøgere - fundet en ny daglig leder til Biffen: Tomas Nørfelt. Tomas havde første arbejdsdag
den 1.3.2017. Den første måned fik Tomas hjælp af Dorthe til indkøring.
I forbindelse med Dorthes afsked og Tomases velkomst blev der afholdt en reception i Biffen.
2017 var ikke et nemt år for Tomas at starte ud med. Billetsalget har ikke været godt. Hvilket i øvrigt har
været det generelle billede for landets biografer. Biffen blev dog særlig hårdt ramt.
Det kan der være mange forklaringer på. Det har primært været nye ukendte instruktører og skuespillere,
der har instrueret/været med i årets danske film. Mange af de kendte danske navne arbejder med film i
udlandet. Der har været færre danske film og færre film idet hele taget, der har solgt mange billetter i Biffen.
Vi håber, at 2018 bliver et bedre film år, hvilket noget allerede tyder på.
De oplæg og events specielt i forhold til film i Biffen som Tomas og Eventudvalget m.fl. har arbejdet meget
med på det seneste giver ekstra opmærksomhed omkring Biffen. Det er med til at øge interessen for filmene og hæve billetsalget. Det gælder f.eks.: Halloween, E-sport: Leaque of Legends, Seniorbio m.m. Sidstnævnte i samarbejde med Ældresagen med kæmpesucces. Seneste succes var Fifty Shades med fuld sal.
Projekter og opgaver i 2017/2018:
Sal 2 og Fundraising udvalget: Vi fik afslag på vores ansøgninger til de store fonde i 2016.
Ikke sket så meget i 2017, men revurdering af årsager til afslag og mulige nye scenarier.
Perspektivplan 2017-22: Ikke udarbejdet endnu.
Nye computere til Integra i caféen: Fungerer.
Forbedring og forenkling af net-forbindelser i Biffen: Fungerer.
Opgradering af info til cafeværter: I løbende proces.
Focus på lydniveau på lokalreklamer: I proces.
Reorganisering af depot og kælder: Kælder i proces – depot i super stand.
Rethink på administration af Den Smalle: Fungerer med nyt kontingent koncept.
Brugerundersøgelse: I proces
Fortsat focus på indtjening, omkostninger og opsparing til Sal 2: Lokalreklamer i år indtjent 259.000 kr. Lokalreklamer i perioden fra 2004 til i dag indtjent 2.106.000 kr. Kanonflot.
Medarbejderpleje – inkl. bestyrelsesrundture til operatører og caféværter: Afholdt medarbejdermøder,
fællesspisning m.v. Medarbejderfest med stor tilslutning afholdt i januar i år.
Fortsat focus på forbedring af hjemmesiden i samarbejder med 1StepAhead: I proces. Ny mand ansat i
1StepAhead. Håb om det letter mulighederne for rettelser/forbedringer/revision af hjemmesiden.
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Der blev stillet forslag fra salen om at indkøbe to større PC-skærme til caféen. Problemer med at se tal og
skemaer på skærmen. Bestyrelsen har noteret sig forslaget.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
Biffens Den Gyldne Filmspole:
Uddeles til en person der har lavet et ekstra ordinært stort arbejde over en længere periode for Biffen.
Uddeles for 8. gang.
Den Gyldne Filmspole blev i år tildelt bogholder Grethe Nielsen, der gennem mere end 7 år har været vores
samvittighedsfulde og grundigt arbejdende bogholder. Grethe har med stor omhu stået for forbedringer,
effektiviseringer, justeringer af regnskabsprocessen. Arbejdet er næsten udelukkende foregået udenfor
Biffens rammer. Derfor har mange af Biffens frivillige ikke mødt Grethe.
Tak til Grethe for et stort stykke arbejde og god vind fremover.
Grethe var ikke til stede på generalforsamlingen. Hun fik filmspolen samt en buket blomster overrakt i sit
hjem. Seancen blev filmet og vist for generalforsamlingen på det store lærred i Biffen.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse, v/kasserer Gert Träger.
Hele årsrapporten for 2017 kan ses på Biffens hjemmeside.
Gert gennemgik årets hovedposter med tilhørende noter. Årets resultat blev et overskud på 83.572 kr.
Årets billetsalg blev i alt 1.053.726 kr. og Filmklubsalget blev 88.560 kr.
Under lokaleomkostninger gjorde Gert specielt opmærksom på at udgifterne til EL er faldet fra 65.000 kr. i
2016 til 26.000 kr. i 2017, idet el-afgiften nu tilbagebetales.
Jørn spurgte til om ikke de finansielle omkostninger (primært gebyrer) på 26.500 kr. kan nedbringes. Bestyrelsen vil kigge nærmere på posten.
Selv om der er tale om et overskud, er det skuffende. Der var budgetteret med et overskud på 300.000 kr.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
Bestyrelsens forslag om at overfører 250.000 kr. til Sal 2 blev vedtaget af generalforsamlingen.
Det overførte beløb består af resultatopgørelsens overskud på 83.572 kr. samt 166.428 kr., der tages fra
egenkapitalen.
5. Indkomne forslag.
Steen Marvin foreslår, at vi inddrager den lille lejlighed på 1. sal til kontor.
Begrundelse: Øgede aktiviteter og møder, der bliver holdt i Biffen, og at den plads, der er til rådighed, ofte
er lige snæver nok i både plads og tid.
Bestyrelsen mener, man kan organisere sig ud af det ved en bedre/fleksibel mødeplanlægning. Desuden vil
det betyde en løbende udgift på ca. 45.000 kr./år. Forslaget blev ikke vedtaget.
6. Forelæggelse af, debat om og vedtagelse af bestyrelsens og generalforsamlingens forslag til fremtidige
aktiviteter.
Kulturhus med biograf:
- Undersøge opbakning og muligheder for etablering af et Kulturhus på baneterrænnet bag
Pakhuset indeholdende Biffen med 2 sale.

2

BIOGRAFFORENINGEN FOTORAMA I ODDER F.M.B.A.
GENERALFORSAMLINGEN – DEN 15. MARTS 2018 I BIFFEN
- Afholde møder med potentielle brugere af et Kulturhus og Odder Kommune.
Det være sig Biblioteket, Musikskolen, Teaterforening, Kommunen m.fl.
- Vurdere fordele og ulemper ved en Biffen i et Kulturhus kontra Rosensgade 10.
Bemærkninger fra salen:
Sparring med Kulturhuset i Skanderborg. Hvordan har biografen det i Kulturhuset. Er det godt/skidt?
Caféværter bliver ofte spurgt om Sal 2 på grund af plakaterne i caféen. Plakaterne bør pilles ned.
Vi får ikke samme opmærksomhed, hvis Biffen flyttes til remisen.
Varm anbefaling af en undersøgelse. Det bedste der længe er sket.
Det koster ikke noget at drøfte forslaget med andre institutioner/aktører.
Forslag til model for samtale - Sønderjysk kaffebord.
Folk kommer ikke forbi Biffen ved Remissen. Jo, der kommer flere mennesker p.g.a. synergieffekten.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens Kulturhus undersøgelsesforslag.
26 var for, 3 var imod og 4 undlod at stemme.
- 700 medlemmer af Biografforeningen.
- Revurdere konceptet for Big-Bif. Generelt mere PR for filmklubberne og Baby Bif.
Forslag om nyere film i filmklubberne.
- Streaming af foredrag, opera, E-sport m.v. Installation af Subreader App. I salen.
Forslag om at streame rytmisk musik, jazz film – godt spor at forfølge.
- Focus på lydniveau på reklamerne.
- Reorganisering af kontor, operatørrum og kælder.
- Opdatering af Persondataforordning.
- Brugerundersøgelse.
- Medarbejderpleje – bestyrelsesrundture, medarbejdermøder og - fest m.v.
Forslag om at nogle interesserede medlemmer får mulighed for at komme med til filmtræf.
Forslag om udflugt til andre biografer for medarbejdere.
- Fortsat focus på hjemmesiden i samarbejde med 1StepAhead.
- Hjertestarter/1. hjælps kursus den 21.4.2018 for ca. 30 medarbejdere i Biffen.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til fremtidige aktiviteter.
7. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår.
Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet uændret på 150 kr. blev vedtaget.
8. Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen havde foreslået følgende 9 medlemmer:
Grethe Moesgaard Gammelmark, Rikke Dalum, Finn Holmgaard, Gert Träger, Peter Lind Nielsen, Stevie
Kørvel, Lars Høegh, Claus Torsting. Nicki Andersen, der hidtil har været suppleant, ønskede at fortsætte
som fuldgyldigt medlem. Pernille Munch Hansen ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Mette Thomsen blev foreslået, og hun ønskede at stille op til bestyrelsen.
Herefter blev der stemt om hvem, der skulle være suppleant. Mette Thomsen blev valgt.
Efterfølgende overrakte Finn en fin buket blomster til Pernille og takkede hende for hendes engagerede
indsats i bestyrelsen. Samtidig udtrykte Finn sin glæde over, at Pernille fortsætter som cafévært og medlem
i lokaleudvalget.
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9. Valg af revisor.
Bestyrelsens forslag om at fortsætte med statsautoriserede revisionspartnerselskab Beierholm – Kjeld Hasle Jacobsen - blev vedtaget.
10. Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper.
Aktivitetsudvalg: Knud, Lena, Annette Birch, Lykke, Marianne S. – gerne flere medlemmer,
Ansættelsesudvalg/HR: Anne P. & Kim.
Bogholderi/fakturering: Grethe & Lena (Grethe stopper).
Børnefødselsdage: Else & Åse - flere medlemmer nødvendigt.
Eventudvalg: Mette, Steen og Nicki.
Baby-Bif: Rosa, Karen R., Lis.
My-Bio: Gitte Lykke, Pia, Linette.
Mini-Bio: Tenna, Margit, Anni.
B-Tween-Bif: Jette E., Mette, Nicki.
Den Smalle: Andreas, Anne, Dorit, Lisbeth W.
Senior Bif: Steen, Jette E., Anne-Marie.
Lokaleudvalg: Pernille, Rikke, Marianne M., Stevie.
Lokalreklamer: Jørn, Paul, Finn – Loop: Jesper
Sal 2/Fundraising: Peter, Lars, Gert, Finn, Knud W., Stevie, Claus - revurderes.
Indkøbsudvalg: Marianne M, Heidi Vinther (stopper) – nye medlemmer nødvendigt.
Vinudvalg: Jørn, Roald, Lisbeth C, Lisbeth W.
Hjemmeside, filmprogram, facebook: Stevie, Kenneth, Tomas, Mette.
Hjemmeside software og programmer: Jan Sepstrup.
Operatørvagtplan: Andreas.
Procedure i operatørrum: Erling, Andreas, Steen.
Teknisk ansvarlig: Steen, Paul.
11. Eventuelt.
Forslag om at belysningen i caféen optimeres/mere lys. Det ser ikke hyggeligt ud.
Forslag om, at der ikke ophænges store filmplakater i det store vindue mod gaden for at skab bedre indblik
til caféen.
Stearinlys i caféen udskiftes til LED-lys, der er bestilt.

____________________________
Claus Torsting og Rikke Dalum
referenter

________________________________
Steffen Bertram, dirigent
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