Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag den 01. september 2021 kl. 08.30
Mødelokale 3, Hotel Svendborg
Deltagere: Helle Delfs Thomassen (HDT), Asger Flygare Bech-Thomsen (AF), Emil M. Nørholm
(EMN), Michael Obel (MO), Annette Nielsen (AN), Dorte Gade (DG), Carsten Karlsen (CK),
Emmanuelle Kortholm (EK), Line B.D. Christensen (LC), Torben Villesen (TV), Lars Werge (LW)
og Sonja Overgaard Olsen (SOO) (Ref.)
Ad.1. Godkendelse

af dagsorden

Godkendt
Ad.2. Godkendelse af

referat fra seneste møde (09.06.21)

Godkendt
Ad.3. Meddelelser fra

formanden
Hvordan er opbakningen fra medlemmerne til DB omkring håndteringen af hele corona forløbet;
generel stor opbakning og tilfredshed. Nogle har dog været ret ”lunkne”, men efter Lars’ forklaring
om strategi på årsmødet er dette afhjulpet.
I forhold til hjælpen i Norge og Sverige, har danske biografer klaret det godt.
Samarbejde omkring promovering af danske film.
Ad.4. Meddelelser fra direktøren (LW)
Har møde med Ramskov fra Producentforeningen omkring filmaftalen.
Der var møde på Marienborg i mandags med kulturordfører, men vi var ikke inviteret denne gang.
Status på kontorer: Lars’ kontor er lovet færdig i starten af september, men der vil fortsat være larm
fra byggeriet og nedrivning af elevatorer.
a. Sager til beslutning:
i. Indstilling af medlemmer til den danske Oskar-komite

Line B.D. Christensen, Øst for Paradis og Søren Søndergaard, Nordisk Film indstilles.
ii. Rettighedsalliancen – medlemskab?

Ønsker ikke medlemskab, da det er producenter og distributørernes opgave. Vi er åbne over for
specielle opgaver, og bidrager gerne med visning af materiale i biograferne.
iii. Bidrag til Filmbranchens Legatfond

Nej tak, da de fleste underforeninger allerede bidrager direkte.
b. Sager til drøftelse/orientering:
i. Biografklub Danmark Fonden

Prøver at finde en ny kandidat der er tættere på biograferne.
ii. Mødeplan bestyrelse 2021-2022

Mødeplanen godkendt, med forbehold for ændringer fra møde til møde. Vigtigste arbejde den næste
tid er den forestående filmaftale.
iii. Kulturens Analyseinstitut

Kan se mange fordele, men der er en del som skal afklares og belyses.
Ad. 5. Meddelelser fra foreningerne
Premiereforeningen
Intet nyt
Fokus-biograferne
Stor fokus på vindues problematikken
FSB
Også meget opmærksom på problematikken omkring vinduet.
FMMB
Har generalforsamling 18.09. i Haarby.
Nogle medlemmer forstår ikke sammenhængen i holdback aftaler, men
foreningen arbejder på bedre information.
Art Cinema
Tilfredshed.
Ad.6. Nyt fra Biografklub Danmark (DG)
Indtil nu solgt 90.000 medlemskaber, som er meget godt i forhold til sidste år. Føler stor medlems
loyalitet.
Vigtig at materiale kommer ud i biograferne.
Fokus på foryngelse af medlemsskaren. Har lavet aftale med ”Alt for damerne” motionsløb og
sender flyer ud med forskellige magasiner i løbet af september.
Tilfredshed med programmet for 21/22.
Der er gjort et stort arbejdet fra klubben med informationer til medlemmerne under hele
nedlukningsperioden og efterfølgende.
Der blev efterlyst data over indløsning af kuponer m.m. Det vil blive fremskaffet til næste møde.
Ad.7. Budgetopfølgning (SOO)
Budgetopfølgning gennemgået og taget til efterretning.
Ad.8. Eventuelt
Intet
Kommende møder i 2021: mandag d. 22.11.
SOO 08.09.2021

