RINGKØBING BIOGRAF

Generalforsamling 30. marts 2020
Skriftlig beretning for 2019.

Året 2019 har været et godt år for Ringkøbing Biograf. Det samme kan siges om biografbranchen i
Danmark i sin helhed.
Filmudvalget har budt på nogle gedine store publikumsmagneter i årets løb, og kvaliteten af
filmene og dermed publikumstilstrømningen, har været jævnt fordelt hen over hele året 2019.
Ringkøbing Biograf er således kommet rigtigt godt gennem året, som således kan betegnes som
meget tilfredsstillende.
Målsætningen om at nå 30.000 billetter i 2020 er tæt på at blive realiseret. Mange faktorer gør sig
gældende for om målet nås i 2020, nu får vi se.
Antallet af solgte billetter i 2019 udgjorde 29.049. Endnu engang har det været et rekordår, da
sidste års rekord med 28.682 billetter, er overgået med 347 stk.
Der har således, de seneste år været tale om, det ene år efter det andet, hvor billetsalget har
været jævnt stigende, kun med enkelte år med lidt nedgang.
Antal solgte billetter:
•
•
•
•
•

2015
2016
2017
2018
2019

27.000 billetter
25.000 billetter
22.000 billetter
28.682 billetter
29.049 billetter

De bedst sælgende film i 2019 var:
•
•
•
•
•
•

Ser du månen, Daniel
Jagtsæson
Dronningen
Downton Abbey
Kollision
Før Frosten

2.579 billetter
1.346 billetter
1.311 billetter
1.210 billetter
1.208 billetter
1.203 billetter

Det er lidt betegnende, at her i området er 5 af de 6 mest sete film Danske! På landsplan ser det
lidt anderledes ud, da de mest sete film her er:
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•
•
•
•

Ternet Ninja
Avangers: End game
Joker
Løvernes Konge

I Ringkøbing Biograf har der i 2019 virkelig været en højdespringer, der kan måle sig med vores
hidtidige to successer:
•
•

Journal 64 (i 2019)
Klassefesten – Dåben (i 2016)

2.760 billetter
2.600 billetter

Der er dog et godt stykke op til vores bedst sælgende film nogensinde:
•

Hvidsteengruppen (2012)

3.803 billetter

Der har imidlertid også været nogle film, som ikke har trukket publikum, og dermed ikke kan
dække de direkte omkostninger, der hører med til at leje og fremvise en film:
•
•
•
•

Booksmart
A Dogs Journey
The Favourite
Amanda

16 billetter
26 billetter
27 billetter
28 billetter

I stedet for at tage en ny film ind, har der været nogle gange, hvor der har været vist repriser på
nogle hidtidige film.
De bedste reprisefilm har været:
•
•
•

Unge Astrid
Ser du månen, Daniel
Løvernes konge

562 billetter
226 billetter
222 billetter

Andelen af solgte billetter i sal 2 udgør lidt mindre end 1/3 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 interessen pludselig er blevet stor, men når først programmet er lagt, kan det ikke sådan
laves om.
Nogle film spilles for fulde huse, og andre film med kun ganske få gæster. Vores
belægningsprocent har i gennemsnit gennem året været på 27 % i de to sale.
Vi har rigtig mange lukkede forestillinger, og antallet af disse er stærkt stigende. I 2019 blev det til
79 stk., hvor firmaer, skoler, børnehaver og Ældresagen køber en bestemt film, de får forevist
enten en dagtime eller en aften.
Biografen har, i kraft af at have en fuldtidsansat forretningsfører, haft mulighed for at udvide det
sortiment, der kan leveres af biografen. Således har der været arrangementer som Baby bio i
dagtimerne, spændende foredrag fra Århus universitet, Filmfest i Vest 2019, Koncert med Andre`
Rieu, A Star is Born med musikunderholdning m.m.
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Omsætning i billet- og kiosksalg m.v. er i forhold til året før steget ganske lidt – 5 %. Årsagen til
dette skal findes i, at billetprisen blev justeret lidt i starten af 2019. Filmlejen er også steget en
smule, men sammenhængen mellem udgift til filmleje og billetsalg, er nu på et tilsvarende niveau
som året før, da fordelingen mellem premierefilm og andre film er på nogenlunde stabilt niveau.
Bestyrelsen holder nøje øje med, om en påtaget udgift er nødvendig for at drive biografen.
Imidlertid var vi kommet til det tidspunkt, hvor det var tid til at se på klimaet og luften i Biografen.
Der blev derfor i efteråret etableret et klimaanlæg i både sal 1 og sal 2. Indtil videre forekommer
dette at virke efter hensigten, så nu bliver det spændende at se, hvordan det virker, når varmen
forhåbentligt kommer til Danmark.
Året 2020 tegner lovende med hensyn til film, der normalt har publikums interesse, så vi håber
også på et tilfredsstillende år 2020, men flere forhold spiller ind, og en af dem er den ,vi står lige
midt i med Corona virus.
I bestræbelserne på at komme til folks bevidsthed, benytter vi os af opslag på Facebook og
Instagram. Her viser det sig, at vi har mange følgere, både i det daglige og når der afholdes en
konkurrence. Tendensen er gået noget fra at se i avisen, hvad der går i biografen, til at se det på
de sociale medier og på biografens hjemmeside.
Vi er også med i et arrangement, hvor tilflyttere til kommunen via point kan få en biografbillet. På
denne måde håber vi på, at nye borgere får kendskab til vores biograf, og vil benytte sig af den
fremover.
1. salen af Biografen er indrettet til kontorer, så Biografen har fået naboer. Under ombygningen af
1. salen havde vi problemer med kulde i sal 2, men det løste sig da byggeriet stod færdigt.
Renoveringsarbejdet i Nygade , som varede en del af foråret og dermed besværliggjorde adgangen
til biografen i lang tid, ser ikke ud til, at have afholdt kunder i at ville i biografen i denne periode.
Bestyrelsen holder hvert år et strategimøde/temadag i november måned. Dette års tema var
gennemgang af vores politikker, som er blevet udformet gennem de seneste år. Er de fortsat
aktuelle, eller kræves der en ajourføring?
I efteråret havde vi en åben hus dag, hvor interesserede kunne komme forbi, for at se biografen og
høre lidt om det at være frivillig. I denne forbindelse var der mange, der var interesseret i at blive
frivillig. Oplæringen er for nogle tilendebragt, og for andre er den i gang. Velkommen til mange
nye frivillige vagter.
Biografen forventer af de frivillige, at de yder service, at de er stabile, at man har flair for og
udfører opgaven, at man lever op til standarder og vejledninger, at man er en god og loyal
ambassadør, og at man er stolt af biografen og tager ejerskab. Biografen vil så levere påskønnelse
og nogle hyggelige og sociale rammer og gode vejledninger.
Med hensyn til billetpriser har vi på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre disse. Af
sikkerhedsmæssige grunde er der blevet udarbejdet en beredsskabsplan, således man bør være
bekendt med, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med brand, sygdom, tyveri m.v. I løbet
af kort tid, begynder vi at udarbejde en arbejdspladsvurdering for Biografens aflønnede personale.
Skriftlig beretning 2019

3

RINGKØBING BIOGRAF

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, hvoraf nogle kommer langvejs fra, operatører, Inga, Betina og forretningsføreren Bjarne.
Uden de frivillige, som gør en stor indsats, ville Biografen ikke fremstå så hyggelig, pæn og ren som
den gør. Det er forhold, kunderne lægger 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 2019.

Bestyrelsen.
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