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1. Valg af dirigent og referent 
a. Valg af dirigent – Lise-Lotte Hedegaard 

i. Referent – Anita Hjortborg 
2. Formandens beretning 

a. 4.5 måneder med nedlukning på grund af corona. 2. år i træk med corona, som kan mærkes 
i kassen. Bestyrelsen har haft et tæt samarbejde med Bjarne. På trods af et underskud, er 
det ikke helt skidt. Bestyrelsen har hovedsageligt arbejdet med, at få økonomien til at 
fungere, og forholde os til corona restriktioner. Vi har brugt 160.000 på nye lydsystemer. 
Der er midler afsat til nye højtalere. Bestyrelsen har også arbejdet med rekruttering af 
frivillige. Anita og Jakob arbejder på, at rekruttere fra ungdomsuddannelserne. Vi vil gerne 
pleje vores forening, blandt andet med medlemsfilm. Vi har pt.196 medlemmer. Vi har haft 
et bestyrelsesmedlem på sygemelding. Vi er en stor bestyrelse, og har derfor ikke trukket 
på en suppleant. Dennis Jensen er trådt ud af bestyrelsen, og 1. suppleant Daniel Pedersen 
er trådt ind i bestyrelsen. Drømmen er, at sal 3 skal bygges om med luksussæder, hvor der 
er plads til nogen og halvtreds sæder. Der er søgt midler hos 6 forskellige fonde. En af dem 
har vist interesse. Det vil koste omkring 750.000 at lave denne luksussal. De unge er 
begyndt at vælge biografen i Herning, blandt andet fordi der er luksussæder. Vores job er, 
at give gæsterne tid til fordybelse. Tid, hvor de ikke skal andet, end at nyde en film. Vi skal 
fastholde det klientel vi har opbygget. Bestyrelsen har lavet en god sommerfest og 
julefrokost for de frivillige, fordi de frivillige også skal plejes, så de har lyst til at blive her.  

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 
a. Dækningsbidrag på 1.162.967 kroner.  
b. Omkostninger i alt: -1.533.321 kroner 
c. Drift resultat: -370.354 kroner 
d. Der er modtaget lønkompensation, og der er nogle afskrivninger. 
e. Resultat før skat: -104.334 kroner 
f. Resultat efter skat: -104.334 Kroner 
g. Sidste år var underskuddet -32.672 Kroner 
h. Aktiver i alt:1.612.466 Kroner 
i. Egenkapital: 888.248 Kroner 
j. Passiver i alt: 1.622.466 Kroner 
k. Regnskabet er enstemmigt godkendt 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
a. Kontingentet er nu 80 kroner årligt. 
b. Bestyrelsen vurdere, at vi ikke kan pleje vores medlemmer nok for 80 kroner. 
c. Bestyrelsen foreslår et årligt kontingent på 150 kroner årligt, og tilbyde attraktive 

arrangementer for medlemmer.  
d. Forslaget er godkendt, og kontingentet er nu 150 kroner årligt 

5. Behandling af indkomne forslag 



a. Ingen indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. På valg fra bestyrelsen: Allan Porst Andersen, Lene Mortensen & Stefan Thrane Overby. 
Alle modtager genvalg 

b. De 3 er valgt 
7. Valg af 2 suppleanter 

a. Peter Boysen modtager genvalg 
b. Marian Grønbæk 
c. De to er valgt 

8. Valg af revisor 
a. Bestyrelsen foreslår genvalg til partner revision 
b. Partner revision er valgt 

9. Evt. 
a. Gennemgang af besøgstal, billetomsætning, årsresultater, antal forestillinger, 

biografreklamer siden 2006 
b. Gennemgang af top 10 film i 2021 
c. Gennemgang af alle tiders top 10 
d. Spørgsmål fra salen, om billetpriserne vil stige med den nye luksussal 

i. Bjarne for svaret, at de generelle priser er på vej op, med stigende priser på blandt 
andet emballage. Billetprisen er sat 5 kroner op i 2021. Det er ikke tanken, at 
billetprisen i luksussalen skal være dyrere, end i de andre sale, og lavere end i de 
andre sale. 

e. Spørgsmål om bestyrelsen har overvejet folkeaktie, så man fx kan købe en stol 
i. Næstformand Lene svarer, at det har været engang 
ii. Formand Allan svarer, at det er et godt forslag. 

f. Bjarne viser screenshot fra google anmeldelser, hvor det tydeliggøres, at de som ikke giver 
5 stjerner, kommenterer, at det er stolene det er galt med. Der er en del negative 
kommentarer omkring sæderne.  

g. Kommentar fra salen omkring farligt trin ved udgangen fra sal 1. opfordrer bestyrelsen til at 
tage hånd om dette hurtigt. 

h. Kommentar fra salen om, at vedkommende hører fra en del unge, at de hovedsageligt 
vælger Herning pga. det større film udbud og ikke nødvendigvis på grund af sæderne. 

i. Spørgsmål fra salen vedr. film abonnement. 
i. Bjarne svarer, at der har været snak om det, men at der ikke er gjort noget ved det, 

da der er tilbud fra blandt andet biografklub Danmark og filmporten, men der 
mangler noget for de unge. Nordisk film kører forsøg med det i Aalborg, men det 
går ikke super godt for dem.  

 

Bemærkninger til referat henvises til referent Anita Hjortborg, ladyanitah@hotmail.com 


