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Som det fremgår af den skriftlige beretning, har 2014 været et godt år forstået på den måde, at vi
har holdt publikumstallet som vi havde i 2013 i modsætning til mange andre biografer.
2015 tegner meget godt med mange gode film på programmet. Allerede nu kan vi se, at vi er forud
for de tidligere år.
Generelt må vi sige, at det går godt for Ringkøbing Biograf. Vi har mange flere forestillinger end vi
havde i den gamle biograf og interessen for lukkede forestillinger er stor. Det er lige før vi ikke kan
følge med.
Det er glædeligt at opleve, at vi i højere grad bliver brugt af foreninger, skoler mv. fra andre dele af
kommunen. Vi har forestillinger for skoler i Skjern, Videbæk mv. Vi er i højere grad ved at blive
kommunens biograf.
Streaming af film er nu endelig kommet i gang og det fungerer godt. Det gør mange ting nemmere,
da vi nu er uafhængig af forsendelser og derfor heller ikke oplever situationer, hvor filmen ikke
dukker op til tiden ligesom vi sparer på transporten.
Vi fik gang i sal 2 i 2014 og det har vist sig at være en god investering. Der kommer flere og flere til
denne sal. Vi satser på smalle film i denne sal og til repriser på film, der har vist sig at være
succeser og som ikke er spillet ”færdig”. Også i denne sal er vi publikumsmæssigt allerede længere
foran end forventet.
Vi har ikke planer om nye investeringer i 2015, men vil konsolidere os. Udviklingen inden for
biografverdenen går meget hurtigt i disse år og vi har brug for at få pusten.
Desuden har vi fået en række nye frivillige som også har brug for at finde deres ben. Vi er meget
taknemmelige for den store interesse, der er for biografen og for at være frivillig her hos os.
Alle frivillige gør en stor indsats for at vi skal have en god og velfungerende biograf.
Vi har også en daglig leder Jørgen Hansen, som ikke kunne være her i dag, som bruger mange
timer og også langt udover, hvad hans aflønning rækker til. Vi har fået en flexjobber Inga til hjælp
15 timer ugtl. Hun er en gevinst for biografen, da hun aflaster Jørgen og de frivillige. Hun trives her
og hun gør et godt stykke arbejde.
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