RINGKØBING BIOGRAF

Generalforsamling 19. marts 2018
Skriftlig beretning for 2017.

Året 2017 har generelt ikke været et godt år for de danske biografer.
Filmudvalget har ikke budt på de helt store publikumsmagneter, som virkelig trækker mange
biografgængere til huse.
Ringkøbing Biograf er kommet nogenlunde gennem året, men det kan ikke betegnes som andet
end nogenlunde tilfredsstillende.
I forhold til de to seneste rekordår, hvor vi i 2015 solgte 27.000 billetter og i 2016 solgte 25.000
billetter, må vi for 2017 konstatere, at det ”kun” blev til 22.361 billetter. Der er således langt op til
vores 2020 målsætning om at nå 30.000 billetter.
De bedst sælgende film i 2017 var:







Dræberne fra Nibe
Far til fire – på toppen
Alle for tre
Aldrig mere i morgen
Du forsvinder
Star Wars – The Last Jedi

1.288 billetter
1.203 billetter
1.193 billetter
1.189 billetter
868 billetter
868 billetter

Der mangler således et par publikumsbaskere som disse to fra 2016:



Klassefesten – Dråben
Flaskepost fra P

2.600 billetter
2.400 billetter

Der har imidlertid også været nogle film som slet ikke har trukket publikum:





Nye tider (Schweiz)
Rødt (Frankrig)
The Trip to Spain (UK)
Min fars store rejse (Frankrig)

2 billetter
2 billetter
3 billetter
5 billetter

Belægningsprocenten i sal 2 er fortsat stigende, og udgør nu 39 % af vores solgte billetter. Der har
enkelte gange været film som er blevet vist i sal 2, hvor vi kunne have ønsket os, at de var blevet
vist i sal 1, da interesse pludselig er blevet stor, men når først programmet er lagt, kan det ikke
sådan laves om.
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Foråret tegnede lovende med hensyn til film som folk ønskede at se i biografen, men sommeren
og efteråret har været skuffende.
Annoncerede film hen over året 2018 ser lovende ud, så vi håber på en mindre fremgang.
I bestræbelserne på at komme til folks 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.
I forbindelse med tilflyttere til kommunen, er vi indtrådt i et arrangement, hvor man via point kan
få en biografbillet. På denne måde håber vi på, at nye borgere får kendskab til vores biograf.
I årets løb har vi set på, om der var mulighed for at etablere en lille sal 3, hvor smalle film, sports
begivenheder med mere kunne afvikles. Imidlertid er bygningen uhensigtsmæssig indrettet til
netop sådan et formål. Der er ingen muligheder i stueplan, hvorfor det må blive ovenpå, med hvad
der deraf følger, af adgangsforhold og flugtveje. Ideen er derfor i øjeblikket skrinlagt.
Biografens mangeårige forretningsfører Jørgen Hansen stoppede den 31. august 2017. I denne
forbindelse blev der afholdt en afskedsreception med mange besøgende. Pr. 1. september 2017
blev biografens hidtidige formand Bjarne From, ansat på fuld tid som ny forretningsfører. Forud
for ansættelsen var det blevet bedømt, at biografen havde fået et så stort forretningsomfang, at
arbejdsopgaverne ikke kunne klares med en forretningsfører på deltid, uden at bestyrelsens
arbejdsopgaver ville blive alt for krævende.
Bestyrelsen holder hvert år et strategimøde. Dette års tema var biografens politikker. På dette års
møde diskuterede vi filmsammensætning i forhold til det antal solgte billetter, der har været
præsteret. Et resultat heraf blev, at vi skal forsøge at undgå at hjemtage meget smalle film, da der
altid er en minimumsbetaling. Vi er dog også fortsat af den opfattelse, at vi skal være en alsidig
biograf. Der blev også diskuteret rabatordninger og spilletidspunkter. Rabatordninger fremgår af
biografens hjemmeside og spilletidspunkterne om eftermiddagen i weekenden, rykkes en ½ time
frem, da det har været et ønske blandt brugerne.
Biografen har et godt samarbejde med vores udlejer, pressen, leverandører og sponsorer. Dette
samarbejde er grundlag for, at vi kan lykkes med driften af vores biograf.
En stor tak til kommunen for deres driftstilskud, til Landbobanken for deres hovedsponsorat, til
øvrige sponsorer og andre der reklamerer i biografen, men ikke mindst til biografens mange
frivillige og forretningsføreren. Uden de frivillige, som gør en stor indsats, ville biografen ikke
fremstå så hyggelig, pæn og rent som den gør. Noget kunderne lægger mærke til! Det er forhold
som der lægges mærke til, og det er med til at biografen er hele kommunens biograf, og der
kommer kunder langvejs fra.
Tak til alle for en god indsats i 2017.

Bestyrelsen.
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