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Kære alle

Det er dejligt igen at kunne mødes til generalforsamlingen på det normale tidspunkt. 

2021 har igen været et specielt år med lang nedlukning i starten af året og heldigvis kun en mindre fra 
midten af december.

Vi skulle hen til midten af maj, før vi igen kunne åbne. D.v.s. der ikke blev solgt billetter til Jul og påske, 
store biografdage og igen julen, så det ses på billetsalget. Heldigvis havde vi gode film at starte op med, og 
folk har været flinke til at komme igen.  Vores publikum er glade for danske film, og dem er der heldigvis 
mange gode af.

Alle foredragene fra Folkeuniversitetet, Århus Universitet, i efteråret blev afholdt til stor glæde for alle.

I 2021 nåede vi julekoncerten med DR’s pigekor. Det var en stor oplevelse, hvor der kom mange.

Kommunen rettede igen henvendelse, om vi ville være med til ”Sommeraktiviteter for Samsøbørn”. Det 
blev til 2 forestillinger, der var næsten udsolgte med de pladsforhold, der nu engang var tilladt. Den støtte 
var vi glade for.

Børnebif blev afholdt i efteråret. Det er en fornøjelse at se de små i biografen sammen med deres dygtige 
pædagoger. Det giver dem en god indgang til biograflivet. 5 -6 små film på ½ t til 45 min. 

Elever fra 6. kl. og 9. kl. har også set film. Det er i forbindelse med litteratur, de læser på årgangen.

Vi inviterede Jonas Poher Rasmussen til at komme, da vi skulle vise hans film ”Flugt”. Han introducerede 
filmen, og der var mulighed for at stille spørgsmål efterfølgende. Det var en interessant aften, og jeg forstår 
godt, Jonas’s film er nået så langt, som den er.

Vi viste ”Verdensrum”, en film i flere dele fra forskellige dele af verden.  Den var lavet på en meget speciel 
måde, der gjorde sig rigtig godt i 3 D. Birgit Kjærsgaard, der havde lavet filmen var også til stede.

I november besøgte Jens Erik fra AV – center biografen. Det er det firma, vi i alle årene har haft tilknyttet 
biografen , både med teknik og biografsalen. Vi blev præsenteret for en fornyelse af vores teknik. Efter 
behandling i bestyrelsen blev vi enige om, at vores tekniske udstyr skulle udskiftes. Det har en alder, der 
gør, at vi kan forvente flere udgifter på det, og det fremstilles ikke mere. Det vil blive vanskeligt at blive ved 
med at skaffe reservedele. Leveringstiden kan være op til et halvt år, så vi slog til. Vi har pengene, og så 
behøver vi ikke betale negative renter. Vi ved nu, at dele af det er kommet til Danmark, men noget er også 
strandet i en af de corona nedlukkede byer i Kina.

Vi har også fået en grundig gennemgang af vores varmesystem. Det havde haltet længe. Så vi fik fat i et 
firma i Silkeborg, der har forstand på den slags. De arbejdede en hel dag og siden har der ikke været nogen 
problemer. Det er jo vigtigt, at der er god varme, for at man kan nyde en film.

4 fra bestyrelsen deltog i filmtræf i Svendborg. Der ser vi nogle af de kommende film. Så kan vi bedre 
vurdere, hvad der er godt og passer til vores publikum. 

Vi deltog også i en filmdag i Øst for Paradis. Det er hovedsagelig smalle film. Så er det dejligt at kunne tage 
Lilleøre frem og tilbage.



Personalepleje i form af 2 aftner, hvor vi spiser sammen og ser en film bagefter blev reduceret til 1 aften i 
november. Det er dejligt at se så mange sammen, hvor vi normalt kun ser 2 af gangen. De gør alle et stort 
arbejde i det daglige. Tak for det.

De usynlige men meget flittige medhjælpere, der gør rent, når der ikke er andre i biografen, skylder vi også 
stor tak. 

Grete Olsen, der har været i bestyrelsen i mange år, besluttede at stoppe. Tak til Grete for den tid, du har 
lagt i biografen. I stedet trådte suppleant Anne Klejs Sørensen ind.

Vi har skiftet elektriker fra Samsø Electro til Sannholm el. Det er altid rart, at have et fast firma tilknyttet.

Trods nedlukning har der været nok at se til for bestyrelsen. Alle gør et stort arbejde. En del af dem er også 
tilknyttet som operatører, der er også nok at lave. Tak til alle for jeres indsats. Men især tak til Brian, der 
klargør langt de fleste film og for mandagshjælp. En særlig tak til Lindy, der er utrolig god til at gennemskue 
tekniske problemerne og løse dem.

Tak til Samsø Posten for omtale af filmene.

Tak til alle, der støtter biografen og dermed er med til, at vi har en biograf på Samsø, vi alle kan være stolte 
af.
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