Referat fra bestyrelsesmøde
Mandag den 22. november 2021 kl. 10.30
Mødelokalet ”Only God Forgives”, DFI
Deltagere: Helle Delfs Thomassen (HDT), Michael Obel (MO), Sune Lind Thomsen (SLT), Carsten
Karlsen (CK), Line B.D. Christensen (LC), Torben Villesen (TV), Lars Werge (LW) og Sonja
Overgaard Olsen (SOO) (Ref.)
Deltog virtuelt: Dorte Gade (DG)
Afbud fra: Asger Flygare Bech-Thomsen (AF), Emil M. Nørholm (EMN) og Emmanuelle
Kortholm (EK)
Velkomst til Sune, som afløser Annette fra FSB.
Ad.1 Godkendelse af dagsorden (LW)
Godkendt
Ad.2 Godkendelse af referat fra seneste møde (LW)
Godkendt
Ad.3 Meddelelser fra formanden (TV)
Ingen meddelelser, men åbnede spørgsmålet om der skal være en formand.
Ad. 4 Meddelelser fra direktøren:
Der er kommet opgørelse fra Koda. Lars sender til bestyrelsen
Kim B. er DB’s nye repræsentant i BKD Fondens bestyrelse. Der arbejdes i øjeblikket på en
ændring af fondens vedtægter. KB inviteres fremover ind 1 gang årligt til orientering på
bestyrelsesmøde.
a. Til beslutning:
i. Fastlæggelse af mødedatoer 2022 (LW)
23.03., 01.06., 06.09. og 23.11. blev besluttet
ii. Danske Biografer – forvaltning af formuen (LW)
Drøftes igen på næste møde
iii. Bodilprisen 2022 (LW)
Det blev besluttet at støtte med den store pakke til kr. 25.000,- denne gang.
b. Til drøftelse/orientering:
i. Biografklub Danmark salg/strategi (LW)
Kort drøftelse af det rundsendte materiale
ii. Danske Biografers firmabilletter - mundtligt oplæg (LW)
Udsættes til næste møde
iii. Filmforlig og medieforlig – pågående arbejde, mundtlig status (LW)
Der forventes et udkast inden jul, men forhandlingerne starter formentlig
først i det nye år.
iv. Byggeri og udvidelse på DFI/Cinemateket – mundtlig orientering (LW)
Stadig lange udsigter, da det meste af 4. sal stadig er en byggeplads.

Cinemateket udlejer biografsale til firmaevents i konkurrence med biografer i
nærheden.
v. Coronarestriktioner – mundtlig orientering (LW)
Der skal vises coronapas ved mere end 200 pr. sal. Dette ændres til 100 pr.
sal pr. 29.11.
Der er ikke yderligere restriktioner på talt p.t.
Der er ikke åbnet op for yderligere kompensationsmuligheder.
MO foreslår at lave en undersøgelse, om det er sikkert at gå i biografen.
Fokus laver nærmere beskrivelse og undersøger pris, hvis det skal med på
næste møde.
Ad. 5. Meddelelser fra foreningerne
Premiereforeningen
Intet nyt
Fokus-biograferne
Er opmærksomme på forhandlingerne omkring Disney og følger udviklingen i
coronasituationen
FSB
Annette er stoppet i bestyrelsen, og i steder er Martin fra Cinema4 i Skive kommet
ind.
FMMB
Ikke noget specielt
Art Cinema
Ikke noget nyt
Ad. 6 Nyt fra Biografklub Danmark (DG)
Der er nu solgt over 203.000 medlemskaber. Der vil køre en kampagne her op til jul.
Ad. 7 Budgetopfølgning (SOO)
Budgetopfølgningen taget til efterretning
Ad. 8 Godkendelse af budget 2022 (SOO)
Det blev besluttet at nedsætte kontingentet for 2022 med 50 %, da foreningens økonomi godt kan
klare det. Derudover var der nogle få justeringer. Opdateret budget sendes rundt.
Ad. 9 Eventuelt
Her nævnte MO igen Fokus’ ønske om en undersøgelse.

