Referat fra generalforsamling i foreningen
”Ringkøbing Biograf”

Mandag d. 25. marts 2019, kl. 19.00
Nygade 30, Ringkøbing

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jesper Lemming valgt som dirigent, Betina Østergaard referer.
Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt varslet i henhold til gældende
vedtægter.
2. Beretning til godkendelse
2018 var et godt år for danske biografer og Ringkøbing Biograf, der var store
publikumsmagneter som Journal 64 med et billetsalg på 2.760 billetter, Lykke-Per med
2.252 billetter, Så længe jeg lever med 2.235 billetter, Den tid på året med 1.285
billetter.
Således har der været film der har overgået den hidtidige rekordholder, Klassefesten –
Dåben med et billetsalg i 2016 på 2.600 billetter.
Samtidig har der været film der ikke har trukket mange billetter, her tales om Skjold &
Isabel med 4 billetter, Qeda med 4 billetter og Foxtrot med 5 billetter.
Sal 2 udgør 1/3 af vores billetsalg. Enkelte gange har det vist sig at sal 2 film har været
så populære, at vi gerne ville have haft dem vist i sal 1, da interessen for filmen har
været større end forventet. Når først der er lagt program, kan det være meget svært at
ændre.
Foråret 2018 har været rigtig sløjt men Så længe jeg lever trak os igennem foråret, uden
at bestyrelsen måtte hive sig selv i håret.
Årsrapporten viser et rigtig pænt resultat, og derfor har man hensat kr. 100.000 til ny
investeringer og reparation af eksempelvis teknik. Bestyrelsen diskuterer om man skal
investere i aircondition, da det nuværende køleanlæg også køler første sal, hvilket vil
give problemer for de kommende lejere på første salen. Desuden er kølingen
utilstrækkelig for vores udsolgte sommerforestillinger.
2018 slutter med 28.852 solgte billetter, hvilket er ca. 1.500 billetter mere end hidtidig
bedste år – 2015 med godt 25.000 solgte billetter. Bestyrelsens målsætning for 2020 er
30.000 solgte billetter.
Det er helt klart danske film der trækker folk i biografen.
I 1. kvartal 2019 har vi solgt ca. 8.000 billetter.
Budgettet ligner det fra 2018.
Vi har afholdt en del repriser, som har solgt rigtig godt. Heraf har nogle repriser solgt ca.
500 billetter udover de ordinære forestillinger.

Bestyrelsen har valgt at justere billetpriser fra 1. januar 2019, her er priser til børnefilm
fastholdt og priser på voksenfilm hævet til kr. 100 på premierefilm og for ældre film kr.
90.
Foreningens målsætning er at drive en alsidig biograf, som også viser smalle film, noget
for enhver smag. Dog kan det konstateres at man ikke drive forretning på for mange
smalle film, vi er nødt at have en solid økonomi.
Det har været godt at Bjarne er blevet ansat, der har været penge til det i driften.
Bjarne er rigtig god til at dække vagter udover det han er ansat til og han fylder godt i
vagtplanen. Da Bjarne også er her i dagtimerne, har man kunnet prøve nye tiltag og
anvende biografen på mange flere måder end man før har kunnet. Her har kastet sig
over babybio som viser sig at være en succes og masser af særforestillinger med
Ældresagen som sælger mange billetter.
Mht. bestyrelsen, vægter nogle poster tungere end andre og man har derfor set sig
nødsaget til at ansætte Betina til bogholderi 2 timer i ugen. Kasseren vil stadig have
ansvar for økonomien, dog med Betina som assistent mht. bogholderi. Her kan tidligere
kasserer Maren fortælle at et år som kasserer resulterer i 12 hele ringbind af bilag som
alle skal bogføres.
Mht. annoncering, biografen bruger Facebook flittigt, og vi kan se at vores opslag
rammer mange. Ugeavisen bruges også, dog er prisen steget og derfor er det blevet
rigtig dyrt, bestyrelsen arbejder på at undersøge hvor folk hører vores annoncering.
Vi giver et par billetter til TV Midt Vest for at blive nævnt, ellers gør biografen ikke
meget i at give gratis billetter ud til arrangementer, diverse konkurrencer og lignende.
Vi får meget ros for vores biograf, både af lokale samt turister og gæster fra nær og
fjern.
Formand Tonny retter en stor tak til både ansatte, kioskvagter, billetvagter,
rengøringsfolk og operatører.
Skriftlig beretning er sendt sammen med indkaldelse til generalforsamling, og ligger
desuden også på biografens hjemmeside.
Der stilles spørgsmål til ansættelsen af Betina. Tonny fortæller at Betina skal afhjælpe
med det daglige bogholderi og at Bjarne også har afhjulpet med lidt af det.
Ældresagen har 3 forestillinger torsdag d. 28. marts med 3 fulde sale med 301 gæster.
Formandens beretning godkendes.
3. Revideret regnskab til godkendelse
Årets resultat giver sorte tal på bundlinjen med et overskud på kr. 234.462 mod kr.
107.001 i 2017. Bestyrelsen har valgt at hensætte kr. 100.000 til ny investering og
reparation. Kr. 134.462 overført til egenkapital.
Regnskabet godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100 for det kommende år.
Dette vedtages.

5. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: Fordobling af antal fribilletter fra 1 til 2 på weekendvagter (fredag, lørdag og
søndag).
Bestyrelsen mener ikke det vil gøre en forskel, hvorimod fleksibilitet i forhold til at
holde fri, betyder væsentligt mere. Bestyrelsen er allerede i gang med at overveje
forskellige muligheder i forhold til at få weekendvagter besat.
Afstemning ved håndsoprækning, forslaget ikke vedtaget.
Forslag 2: Bestyrelsen foreslår ændring af paragraf 4 (se bilag).
Afstemning ved håndsoprækning for del 1 – forslag vedtaget.
Bestyrelsen foreslår tilføjelse af ny paragraf vedrørende inhabilitet (se bilag).
Afstemning ved håndsoprækning for del 2 – forslag vedtaget.
Den nye vedtægt, inklusiv ændringer, er vedlagt som bilag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er:
Bestyrelsen: Maren Ebbensgaard – ønsker ikke genvalg
Kate Graversgaard – ønsker ikke genvalg
Kristoffer Andersen – villig til genvalg
Suppleanter: Vibeke Rønholm – ønsker ikke genvalg
Kevin From – villig til genvalg
Kristoffer Andersen genvælges som bestyrelsesmedlem.
Kevin From vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Samer Majid Mahtlaf vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
Poul Carlson vælges som eneste suppleant.
Bestyrelsen vil bestå af 5 medlemmer og én suppleant.
7. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår Søren Andersen, Partner Revision.
Forslag vedtaget.
8. Evt.
Betina og Kristoffer fremlægger ny beredskabsplan (se bilag).
Her gives kommentarer fra generalforsamlingen og det tages med som ændringer til
beredskabsplanen.

Beredskabsplanen vil være at finde sammen med brand-evakueringsplaner på udvalgte
steder i biografen (forhallen, garderobe ved sal 1, på muren ved siden af
personaletoilet/rengøringslokale) samt i ”håndbogen” i kiosken.
Forslag om at flytte fremtidige generalforsamlinger til kl. 19.30, således man ikke
forstyrrer den almindelige drift. Dette giver også de vagter og den operatør der er på
vagt den aften mulighed for at deltage.
Forslag om fremover at anvende mikrofon på generalforsamling.
P-pladser: Bestyrelsen arbejder på en fælles løsning sammen med udlejeren af
bygningen samt Vestjysk Marketing. Her foreslår bestyrelsen at Vestjysk Marketing kan
anvende vores parkeringspladser i dagstimerne, hvor biografen kan anvende dem om
eftermiddagen og i aftentimerne.
Der mangles lys på p-pladser. Lampen i hjørnet ned mod Vestjysk Marketing og
Dagbladet fungerer ikke. Her mener elektriker at kabelføringen er blevet ødelagt af
træets rødder – det store træ i midten af parkeringspladsen.
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