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Velkommen til generalforsamlingen.
Endnu et begivenhedsrigt år er gået. Der er rigtig mange gode begivenheder og
tiltag at se tilbage på. Og ikke mindst et stigende billetsalg. Der er i 2018 solgt 936
billetter mere end i 2017
Heldigvis er bestyrelsesmedlemmerne gode til at komme med nye ideer og hjælper
gerne med at udføre dem. Ligeledes får jeg også ofte henvendelse fra Samsø
Filmklubs medlemmer, vore ca. 800 facebook-venner og mange andre på Samsø.
Det viser en stor interesse for biografen, som vi er meget glade for.
Ved generalforsamlingen kom der 2 nye ind i bestyrelsen. Annette Güldner og Nils
Jessen. De er suppleanter, men hos os har man mulighed for at være
medstemmende og deltager i alle møder, så både Nils og Annette har gjort et stort
arbejde.
Heldigvis har der været flere, der har tilbudt at gøre rent i biografen. Tak for det, for
det er måske ikke det mest spændende job, men med frihed til at gøre rent, når der
er ledigt, og man har lyst.
Ved Folkeuniversitetets foredrag har jeg god hjælp af Steen Gelsbo, ligeledes ved
andre arrangementer udenfor filmgenren. Tak for det Steen. Vi har haft mange
interessante foredrag med yderst kompetente foredragsholdere. Et af de foredrag,
der vist har gjort mest indtryk, var da vi havde fået tilsendt myrer, som man kunne
smage.
I sommer oplevede vi tekniske problemer, men måtte kun aflyse en film, inden vi fik
ordnet det. Det var selvfølgelig på et tidspunkt, hvor teknikerne have ferie. Så vi var
lettede hver aften, når filmen havde kørt over lærredet uden problemer.
Babybio fortsætter, selv om der ikke kommer så mange med babyer. Til gengæld
kommer der en del uden babyer, som synes, det er i orden med dæmpet lyd og lys.
I forbindelse med indførelse af persondataforordningen tilbød Ingrid Lankstead sin
hjælp. Ingrid er i forvejen medhjælper i foyeren og gør rent der. Det var en stor
hjælp for os med ’en, der vidste noget om tingene.

På opfordring og i samarbejde med Tina Kjær fra Nordby viste vi dokumentarfilmen
”Doel” med focus på udkantsproblemer. Det var en spændende oplevelse og med
en god snak bagefter.
Igen i år har vi haft forestillinger med Andre’ Rieus koncerter. Efterhånden har vi et
fast publikum, samt flere nye, der er glade for den festlige og glade musik.
Noget nyt, der kom til var ”Børnebiffen”. Kommunen valgte at støtte det. 1. del af
”Børnebiffen” er med film for de 3 – 5 årige. 2. del for de 5 og 6 årige. Det er flere
små korte film tilrettelagt specielt for aldersgrupperne. Det har været en stor
succes. Børnene glæder sig, og jeg glæder mig til at se dem.
Sidste år fik vi installeret air-con i foyer og operatørrum. Som alle kan forstå, var det
meget nødvendigt begge steder og yderst behageligt.
Tidligere på året rensede Kim fra vaskeriet biografstolene. Det pyntede rigtig meget.
Vi fik også kalket de dele af murene, der trængte. Og ligeledes blev der malet i foyer,
mellemgang og langs trappen i salen. Det sørgede henholdsvis Erik Rasmussen og
Maja Dahl for.
Her I 2019 er der allerede sket flere ting. Vi har haft en medlemsaften, som var godt
besøgt, på trods af at der den aften blev vist håndbold i TV.
Det var også en stor og festlig aften, da vi viste håndboldfinalen i biografen. Næsten
fuld hus og fest og farver.
Der er nu indført grupperabat for mindst 10 personer. Det er allerede benyttet.
Vi har indledt samarbejde med ”Madsnedkeriet” torsdage. Hvor de giver 10 % på
maden, og vi giver kaffe eller te.
I begyndelsen af april holder vi en Marathon-uge med meget populære film og
smalle film, der fortjener en ekstra forestilling.
Så I kan se, der er gang i den også i 2019.
Til sidst vil jeg sige tak til alle vore frivillige i foyeren, sal, operatørerne, pressen og
ikke mindst bestyrelsen, der altid stiller op.
Ellen Lynard

