Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøde
Onsdag den 10. marts 2021 kl. 10.00
Virtuelt møde
Deltagere: Annette Nielsen (AN), Dorte Gade (DG), Helle Delfs Thomassen (HDT), Asger Flygare
Bech-Thomsen (AF), Jens E. Kris (JEK), Leif Hübertz (LH), Carsten Karlsen (CK), Emmanuelle
Kortholm (EK), Line B.D. Christensen (LC), Torben Villesen (TV), Lars Werge (LW) og Sonja
Overgaard Olsen (SOO) (Ref.)
Afbud fra: %

Generalforsamling:
Ad. 1 Formandens beretning om Danske Biografers virksomhed i det forløbne år
Formanden præsenterer sig kort for bestyrelsen, og giver ordet til ”Direktøren”, LW. Kort efter
ansættelsen af Lars meldte corona pandemien sig, og den har sat sit præg på resten af året. Stor
hjælp med input fra og sparring med bestyrelsen.
Rammerne omkring kontoret fungerer også fint, trods et år med meget hjemmearbejde, og
midlertidig flytning til 2. sal i DFI-huset, grundet forberedelserne til deres rooftop.
Derudover henvises til årsrapporten.
Ad. 2 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020
Regnskab og protokol blev gennemgået af revisor Carl Verner Christiansen, Beierholm.
CK spurgte ind til indtjeningen på firmabilletter, som er en del mindre end budgetteret. Differencen
skyldes det mindre salg af billetter i 2020 grundet nedlukningerne.
CK spurgte også ind til om revisoren kunne bekræfte at DB indberettede og betalte A-skat vedr.
direktørens løn, hvilket de kunne bekræfte at DB gjorde.
Årsrapport 2020 blev godkendt uden yderligere kommentarer og vil blive fremsendt elektronisk til
underskrift.
Ad. 3 Behandling af indkomne forslag
Vedtægterne ændres, således at punkt 4.2.1 ændres til:
”Direktørens beretning om Foreningens virke i det forløbne år”
Ad. 4 Redegørelse for afvikling af projekter
Det største projekt i øjeblikket er genåbningen af biograferne, som stadig er uvis. Der følges med i
udviklingen, og arbejder for genåbningspakker.
Når biograferne kommer i gang igen, bliver holdback problematikken et vigtigt projekt, som der
skal arbejdes med.
Ad. 5 Valg af revisor
Beierholm blev genvalgt.
Ad. 6 Eventuelt
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Intet

Bestyrelsesmøde:
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde
Godkendt
Ad 3. Meddelelser fra formanden
TV er stadig ny på posten, og der bliver holdt mange telefonmøder med LW, både for at
supportere LW, men også for at afstemme forventninger.
Ad. 4 Meddelelser fra direktøren, herunder
Sager til beslutning:
Årsrapport 2020 + 2019
Det fremsendte udkast blev godkendt, og det vil nu blive lavet færdig til
distribution.
Kommunikationsstrategi
Line fremlagde udvalgets forslag, og der var ingen indvendinger.
Fremover offentliggøres referater fra DB’s bestyrelsesmøder på hjemmesiden.
Strategi for Danske Biografer 2021
Punktet skubbes til der bliver mere ro på efter genåbningen.
Kampagne i f. m. genåbning
DB laver korte filmklip med instruktører og hovedrolle-indehavere for det
kommende halve års danske film, der får premiere i biograferne. Materialet
stilles til rådighed for alle danske biografer og kan anvendes i biografen, på
hjemmesider og på sociale medier.
Det vedtages at bruge op til kr. 50.000,- på kampagnen.
Sager til drøftelse/orientering:
Danske Biografers dialog- og påvirkningsarbejde, foråret 2021 (LW)
LW er i løbende dialog med politikere og ministerier. Torsdag er han indkaldt
til møde omkring det kommende ”corona-pas”, hvor han har bedt bestyrelsen
om input.
Generelt arbejdes der på at få en plan for genåbningen, og at kunne genåbne
med max samme krav, som ved nedlukningen.
Der er kommet ønske om at DB får en revisor til at lave notat omkring
kompensationsordningerne. Det vil blive undersøgt om det er muligt, men der
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er mange forskellige faktorer at tage hensyn til, hvis alle biografer skal dækkes,
hvorfor det formentlig vil blive givet videre til de enkelte underforeninger.
Aktivitetspuljen og Biografpuljen vil formentlig blive ført videre, da det jo ikke
har været muligt at søge under nedlukningen.

Ad. 5 Meddelelser fra foreningerne
Premiereforeningen
Det har været et år, hvor der skulle læres nye arbejdsgange. Der er og vil blive arbejdet
meget med fremtidige premieredatoer. Samarbejdet med distributørerne fungerer godt.
Fokus-biograferne
Foreningen har god virtuelt kontakt med medlemmerne. Ser store udfordringer
fremadrettet, i forbindelse med genåbning. Bl.a. hvilke film der frigives og hvornår, og
om der må sælges con sessions.
FSB
De har en løbende dialog med deres medlemmer. Føler også det er vigtigt at følge med i
frigivelse af film m.m., og vigtigt med fælles kamp overfor politikerne.
FMMB
Har løbende kontakt til medlemmerne i form af nyhedsbreve, da der er mange
medlemmer. Bakker op omkring vigtigheden af dialog omkring genåbningen.
Art Cinema
Ikke noget nyt
Ad. 6 Nyt fra Biografklub Danmark
Biografklubben bliver vigtig i forbindelse med en genåbning, og der arbejdes løbende på at
fastlægge afviklingen af resten af sæsonen.
Trods nedlukningen sælges der stadig få medlemskaber.
Filmudvalget skal i gang med at se film til næste sæson.
Ad. 7 Budgetopfølgning
Budgettet blev kort gennemgået og taget til efterretning.
Ad. 8 Eventuelt
CK frembragte problematikken omkring LW’s opstilling til folketinget ved næste valg. Hvordan
takles det politiske og fordeling af arbejdstid.
Bestyrelsen tager det op på et fremtidigt fysisk møde, hvor det skal drøftes.

17.03.2021 SOO
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