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Den forgangne sæson blev en underlig amputeret sæson. Da vi blev lukket ned i 

december, håbede vi, at nedlukningen blev kort, så vi igen kunne samles om film her 

i biografen. Vi havde ikke forstillet os, at det skulle tage så lang tid - men nu er vi her 

endelig igen. 

Til trods for anderledes tider sidste år, var der heldigvis opbakning hos vores 

medlemmer. Så den sæson, vi afslutter nu, havde 180 medlemmer. Hen over de 

seneste ti sæsoner har vi gennemsnitligt haft 185 medlemmer, så vi er meget 

tilfredse med medlemstallet i år. Og det betyder virkelig meget for os med 

opbakningen til biografklubben, for vi er en vigtig brik i, at selve huset Dagmar Bio 

fungerer. Langt den største del af vores indtægter går til at betale husleje til Dagmar 

Bio – også under en nedlukning, hvor vi ikke må vise film. Så en stor tak til jer alle for 

at støtte op om os. Og jeg behøver vel ikke nævne, at vi også fremover har brug for 

jeres støtte. 

Vi arbejder på højtryk for at planlægge den kommende sæson. Programmet for 

efteråret er klar – og I vil nok kunne kende det. Da filmene til forårssæsonen 

allerede var indkøbt, da vi blev lukket ned, har vi selvfølgelig valgt at sætte dem på 

programmet i efteråret. Og til trods for nedlukningen af landet, blev der heldigvis 

lanceret mange gode film, så der er også noget at glæde sig til i forårssæsonen. 

Her i foråret er der mange i byen, der har fået nye e-mail-adresser på grund af 

ændringer i internet-udbyder. Det mærker jeg, når jeg sender nyhedsbreve ud, for 

der er mange mails, der ikke eksisterer mere. Så hvis der er nogen, der har fået ny e-

mail, vil jeg meget gerne have kartoteket opdateret. 

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for samarbejdet. Selv om vi ikke har mødtes 

meget, har vi løbende holdt kontakt, og jeg synes, vi har fået det til at fungere godt. 

Og der er stadig masser af ideer til, hvad vi kan finde på at lave, når alt normaliseres 

igen.  
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