RINGKØBING BIOGRAF

Generalforsamling 19. marts 2018
Mundtlig beretning for 2017.

Endnu engang tak, fordi I er mødt op til generalforsamling i Ringkøbing Biograf.
Året 2017 har generelt ikke været et godt år for de danske biografer.
Filmudvalget som vi har mulighed for at vælge imellem, har ikke budt på de helt store
publikumsmagneter, som virkelig trækker mange biografgængere i biografen.
Her i Ringkøbing Biograf er vi kommet nogenlunde gennem året, men det kan ikke betegnes som
andet end nogenlunde tilfredsstillende. Vi har holdt skindet på næsen, og der er sorte tal på
bundlinien, ud over vi har været i stand til at henlægge til nyinvesteringer i udstyr, når det på et
tidspunkt bliver nødvendigt. Kassereren fremlægger regnskabet lidt senere.
Som det fremgår af den skriftlige beretning, har vi solgt 22.361 billetter, hvilket er ca. 5.000
billetter fra vores hidtidige bedste år i 2015. Der er således langt op til vores målsætning for 2020,
om at sælge 30.000 billetter.
Der mangler virkeligt et par store film, som kan trække 2.500 – 3.000 i biografen, som det er sket
en gang i mellem. Lige i øjeblikket er der dog en film, som kan få folk i biografen, nemlig filmen om
John Mogensen, som siden den havde premiere den 8. marts og indtil i aftes har solgt 1.300
billetter her i biografen, ud over der p.t. er bestilt yderligere 400 de kommende dage.
Det er helt klart de danske film biografgængerne ønsker at se. Vi glæder os derfor også til oktober,
hvor filmatiseringen af Jussi Adler Olsens bog, - Journal 64 -, får premiere i biografen. Den vil helt
sikker blive et tilløbsstykke i lighed med - Flaskepost fra P -, som her i biografen solgte 2.400
billetter.
Med hensyn til budget for 2018 udviser vi forsigtighed, men forventer et mersalg af billetter på ca.
10 %.
Biografens målsætning er som sådan ikke at give et stort overskud, men resultatet af driften,
skulle gerne kunne dække de løbende omkostninger herunder lønninger, samt et beløb til
udskiftning af det udstyr der anvendes, og som er meget dyrt.
Sal 2 som vi sidder i, anvendes i større og større udstrækning. Mere end 1/3 del af solgte billetter
har været i denne sal.
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Det er bestyrelsens mål fortsat at være en alsidig biograf, hvor der også kan vises smalle film.
Imidlertid skal der også henses til, at der skal min. 20 betalende gæster ind at se en film, før det
løber rundt. Så det siger sig selv, at der ikke er plads til for mange af den slags film.
Biografen er de seneste år omsætningsmæssigt vokset, og har nået et omfang, hvor arbejdet for
nogle i bestyrelsen var ved at tage overhånd. Det blev derfor besluttet, at ansætte en fuldtids
forretningsfører i forbindelse med, at den hidtidige daglige leder ønskede at stoppe i jobbet.
Jørgen Hansen meldte tidligt på året ud, at han engang omkring sommerferien ville holde, og
bestyrelsen havde således god tid til at overveje, hvad der så skulle ske. Vores hidtidige formand
Bjarne From tilkendegav, at han kunne være interesseret i jobbet, og der blev nedsat et
ansættelsesudvalg af de øvrige i bestyrelsen, der skulle bedømme, om det var det rigtige at gøre.
Alle var enige om, at der ikke kunne findes nogen, der var mere entusiastiske og vidende om
driften, end Bjarne, så efter et par forhandlinger om vilkårene, blev Bjarne ansat pr. 1. september.
Bjarnes ansættelse indebærer stor grad af fleksibilitet, hvilket der ofte kan være brug for, når der
er en vagt, der ikke kan besættes. Her har han i den grad været til stor hjælp, især ved nogle af
weekendvagterne. Her vil jeg godt lige indskyde, at vi godt kan bruge et par frivillige mere, som
også engang i mellem, vil give en hånd med i weekenden.
De elektroniske medier er der, de unge får deres informationer, så i bestræbelserne på at komme
ind i denne gruppes bevidsthed, har vi intensiveret brugen af opslag på Facebook. Her viser det
sig, at vi har mange følgere, både i det daglige og når der afholdes en konkurrence, og i forbindelse
med tilflyttere til kommunen, er vi indtrådt i et kommunalt arrangement, hvor man via point kan
få en biografbillet. Vi har her konstateret, at der kommer nye kunder i biografen, som roser den
for dens hyggelige fremtoning, renhed og gode forhold i salen.
Her vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle frivillige, rengøringshold, billetsælgere og
kiosksælgere samt operatører, for den store indsats der gøres, hver dag hele året rundt. Det er
jeres fortjeneste, at kunderne nyder at komme i netop vores biograf og få en total oplevelse, lige
fra de komme ind af døren til de går igen. Også stor tak til vores forretningsfører Bjarne og hans
medhjælper Inga, der holder styr på huset i det daglige.
God vind til Ringkøbing Biograf i 2018.
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