RINGKØBING BIOGRAF

Generalforsamling 31. maj 2021

Mundtlig beretning for 2020.

Endnu engang tak, fordi I er mødt op til generalforsamling i Ringkøbing Biograf.
Endelig er vi i gang igen. Siden torsdag, den 6. maj, har vi kørt på fuld skrue i
biografen. Ja, skruen er ikke så stor endnu, men det er jeg sikker på den bliver.
Lad os tage et kort tilbageblik, og begynde med begyndelsen i 2020.
Biografen startede rigtigt godt, billetsalg og lukkede forestillinger var i top og alt så
godt ud.
MEN, så blev det den 12. marts, og Coronaen lukkede os i en periode frem til den 28.
maj.
Vi åbnede igen med diverse restriktioner. Billetsalget blev flyttet, antal personer pr.
sal blev reduceret, personer uden for en gruppe måtte ikke sidde ved siden af
hinanden og vi fik lært at spritte af.
Der blev indført kompensationsordning, men værdien heraf var ikke prangende.
Beløbet fremgår af regnskabet.
Sidste års generalforsamling blev udskudt og blev holdt den 6. juni 2020.
Biografen havde nu en sommersæson, hvor det især var de danske film der var på
programmet, da store internationale udbydere tilbageholdt deres film, da biografer
verden over var lukkede.
Der blev solgt 18.700 billetter og de 6 bedst sælgende film i 2020 var alle danske.
Som følge af Coronaen har vi i 2020 solgt ca. 12.000 billetter mindre end forventet.
I midten af december blev vi lukket igen, og gik derfor glip af en normal god
juleomsætning. Denne nedlukning varede til 6. maj 2021.
Året 2020 har således ikke været et godt år for de danske biografer og dermed heller
ikke for Ringkøbing Biograf.
Biografen har dog været i en tilstand, hvor vi har kunnet stå imod udfordringen, da vi
har en god økonomi.
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Vi ser nu fremad, og kunderne er begyndt at vende tilbage. Film udbuddet er godt, da
der er en del film bl.a. fra Filmklub Danmark, der mangler at blive vist. Maj måned
har været god. Coronapasset ser ikke ud til i nævneværdig grad, at have påvirket
tilstrømningen af kunder. Det går måske lidt trægt, men når endnu flere er blevet
vaccinerede, og vi kommer efter sommerferien, så er det vores overbevisning, at vi er
tilbage på niveau fra før Coronaen.
Med hensyn til budget for 2021 udviser vi forsigtighed, og regner med et underskud
af driften. Der er dog et par faktorer, der kan påvirke i positiv retning.
Kompensationsordningen og tilbagebetaling af el-afgifter.
Biografens målsætning er som sådan ikke at give et stort overskud, men resultatet af
driften, skulle gerne kunne dække de løbende omkostninger herunder lønninger,
samt et beløb til udskiftning af det udstyr der anvendes, hvilket er meget dyrt.
Det er bestyrelsens mål fortsat at være en alsidig biograf, hvor der også kan vises
nogle smalle film ind i mellem, hvis det skønnes at kvaliteten er i orden. Imidlertid
skal der også henses til, at der skal min. 20 betalende gæster ind at se en film, før det
løber bare nogenlunde rundt i forhold til det, vi skal betale i filmleje. Herudover har vi
alle andre udgifter. Så det siger sig selv, at der ikke er plads til for mange af den slags
film.
Siden genåbningen har der været byttet rundt på tidspunkterne for visning af film i
sal 1 og sal 2. De største film starter nu kl. 19.00 i sal 1.
Et nyt tiltag som forventes startet pr. 1. juli er, at der vil blive givet point for hver vagt
man har. Vagter fredag, lørdag og søndag aften vil give flere point end
hverdagsaftner. Når man så har opsparet et vist antal point, udløser det et gavekort
på et beløb, som kan anvendes på et spisested her i byen.
Tiltaget forsøges med det formål, at få flere af vore frivillige til at tage vagter især i
weekenden.
Vi kan stadig bruge et par nye vagter og et par operatører, så hvis nogen af jer har
kendskab til ’en, der kunne tænke sig sådan en opgave, så sig endelig til.
Nye gavekort vil i fremtiden komme til at gælde i et år fra købsdato. Der vil komme
dato på og en tekst der anfører, at de gælder et år. Gamle gavekort uden dato gælder
3 år. Opslag på hjemmesiden og i biografen vil give besked om dette i kraft af en
udløbsdato i 2024.
Vi skal have ny hjemmeside. Den nuværende understøtter ikke alle betalinger på
billetbestillinger.
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Inden længe vil der i nuværende billetsalg og cafe’ område blive lidt byggerod, da
skader på udvendige vægge skal udbedres. Inden dette kan gennemføres, skal
udvendig murværk repareres.
I forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2020, er vi blevet gjort opmærksom
på, at foreningen er skattepligtig. De betyder, at vi skal betale selskabsskat på 22 % af
overskuddet. Se regnskabet.
Der bruges elektroniske medier til at gøre opmærksom på biografen. Det har en god
effekt, da vi kan se, der er mange hints på disse opslag.
Vi har en aftale med Dagbladet om at få et par ½ sides annoncer i avisen, ud over
vores faste program annonce. Vi brugte en i forbindelse med opstart, og nu overvejer
vi hvad den næste skal indeholde.
Her til slut, vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle frivillige, billetvagter, kioskvagter,
rengøringshold, samt operatører, og i øjeblikket også Coronavagter, for den store
indsats der gøres, hver dag hele året rundt. Det er jeres fortjeneste, at kunderne
nyder at komme i netop vores biograf og få en total oplevelse, lige fra de komme ind
af døren, til de går igen. Også stor tak til vores forretningsfører Bjarne og hans
medhjælpere Inga og Betina, der holder styr på huset i det daglige.

God vind til Ringkøbing Biograf i 2021.

Formanden.
Tonny Bank Olesen
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