
Formandsberetning 
 
Ved sidste generalforsamling sagde vi farvel til Leif og fik Steen Helligsø med i bestyrelsen, 
og vi konstituerede os som følger: 
Formand: Elin 
Næstformand og sekretær: Dorte 
Kasserer: Aksel 
Menigt medlem: Kirsten 
Menigt medlem: Steen 
 
Der blev lavet en god opgavefordeling mellem os, så Kirsten står for de frivillige og indkøb til 
kiosken, og Steen er teknisk ansvarlig og indkøber film. Vi forsøger stadig at være synlige på 
de sociale medier, da vi stadig fornemmer, at det er der, vi får fat i jer. Hvis I ikke modtager 
vores email med påmindelse om kommende film, så tag lige fat i mig, for der er nogle 
enkelte emailadresser, vi har registreret forkert, så dem vil vi gerne have rettet.  
 
Desværre blev den forgangne sæson lidt kortere end beregnet, men vi nåede at få vist 24 
film, og i gennemsnit var der 21 inde og se hver film. Det er vi helt tilfredse med. Vi forsøger 
jo at ramme film, der tiltaler mange, og vi er altid meget glade for input fra jer med film, vi bør 
tage på programmet.  
Vi arbejder stadig på programmet for den kommende sæson. Filmudvalget har afleveret en 
bruttoliste, som Steen er i gang med at omsætte til et spændende program. De film, som vi 
desværre måtte aflyse i den forgangne sæson, får selvfølgelig en ny chance. Sæsonen 
starter primo september og slutter i udgangen af april med generalforsamlingen. 
 
Som de tidligere år er det muligt at forny medlemskabet i aften. Det er også muligt at betale 
ved at overføre til vores konto. Vi arbejder også på, at vi igen kan træffes i Brugsen, og vi 
skal nok melde ud, når der er fastlagt en dato. Hvis vi ikke har modtaget jeres betaling inden 
starten af august, så kommer vi forbi og minder jer om, at det er tid til at forny medlemskabet 
- og det var ikke ment som en trussel.  
I år har vi haft en lille tilbagegang i medlemstallet, så tag lige fat i naboen eller veninden og 
hør, om de støtter os. Vi er meget åbne for ideer til, hvordan vi tiltrækker flere medlemmer til 
foreningen. Når man støtter os, støtter man også Huset Dagmar Bio. 
 
Jeg vil gerne rette en stor tak til de frivillige, for uden dem var der ikke nogen biografklub. 
Det drejer sig både om de frivillige, I møder hernede, men der er også nogle, der hjælper os 
bag kulisserne med eksempelvis udvælgelse af film, programmer, powerpoints mm. Mange 
tak til alle, der hjælper os på den ene eller anden måde. 
 
Jeg vil også til sidst takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for jeres arbejde. Det har 
fungeret rigtig godt, og vi hygger os med hinanden. Desværre må vi sige pænt farvel til Dorte 
og Aksel i år. Det er vemodigt, da de har været med siden Biografklubbens fødsel. Tusind 
tak til begge for de mange timer, de har lagt i bestyrelsen. Og samtidig siger vi velkommen til 
to nye bestyrelsesmedlemmer, som vi glæder os til at lære at kende.  


