RINGKØBING BIOGRAF

Generalforsamling 29. marts 2021

Skriftlig beretning for 2020.

Året 2020 har været et udfordrende år for Ringkøbing Biograf. Det samme kan siges om
biografbranchen i Danmark i sin helhed.
Filmudvalget har været noget decimeneret i gennem hele året som følge af Corona. Store
udenlandske film er ikke kommet på markedet, da mange landes biografer har været lukkede.
Ringkøbing Biograf er kommet nogenlunde helskindet igennem året, som dog må betegnes som
utilfredsstillende, da årets resultat er et underskud. Vi kan derfor med tilfredshed se tilbage på de
seneste år, hvor biografens drift har givet overskud, hvoraf vi har haft mulighed for at spare op til
dårligere tider.
Målsætningen om at nå 30.000 billetter i 2020 ville nok være blevet realiseret, hvis vi ser tilbage
på de perioder, hvor det har været muligt at have biografen åben. Det gik imidlertid ikke sådan på
grund af udefra kommende omstændigheder.
Året startede rigtigt godt med mange solgte billetter og aftaler om lukkede forestillinger. Foråret
tegnede lovende, da januar var den januar, der hidtil havde været den bedste. Imidlertid blev alt
ændret, da Danmark skulle lukke ned. Biografen blev tvungen medlukket, og vi havde vores sidste
forestilling den 12. marts og nedlukningen varede til den 28. maj. Der blev udarbejdet en
kompensationsordning for faste udgifter og lønninger, og udgangspunktet så fornuftigt ud, men
den endelige kompensation til os var ikke prangende. Se regnskabet.
Da vi åbnede igen, var der mange restriktioner, der skulle tages i betragtning. Der var afstandskrav
i billetsalg/kiosk og i salene. Der var antalskrav i salene ud fra m2, således sal 1 max. kunne
indeholde 72 personer og sal 2 max. 38 personer. Herudover skulle der være frie pladser mellem
hver billetbestilling. For at leve op til disse krav, flyttedes billetsalget ind på kontoret/mødelokalet.
Der blev indført hygiejnekrav, således der skulle ske afspritning af hænder og berøringsflader. Som
følge heraf, fyldte vi bland selv slik i poser, som blev solgt til en nedsat pris. Senere på året blev
der yderligere indført mundbindskrav, og der blev ophængt plexiglas.
Generalforsamlingen der skulle holdes inden udgangen af marts 2020, blev udskudt flere gange og
endelig afholdt den 8. juni.
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Antallet af solgte billetter i 2020 udgjorde 18.694.
De seneste års konstante stigning blev således brat stoppet af en lille virus.
Antal solgte billetter:
•
•
•
•
•
•

2015
2016
2017
2018
2019
2020

27.000 billetter
25.000 billetter
22.000 billetter
28.682 billetter
29.049 billetter
18.694 billetter

De bedst sælgende film i 2020 var:
•
•
•
•
•
•

De forbandede år
Druk
Klovn the Final
Far til fire og vikingerne
Retfærdighedens Ryttere
Erna i Krig

2.310 billetter
2.071 billetter
1.019 billetter
996 billetter
979 billetter
962 billetter

Højdespringerne i Ringkøbing Biograf i 2020 kan således ikke helt måle sig med vores hidtidige tre
successer:
•
•
•

Journal 64 (2019)
Klassefesten – Dåben (2016)
Ser du månen, Daniel (2019)

2.760 billetter
2.600 billetter
2.579 billetter

Der har imidlertid også været nogle film, som ikke har trukket publikum, og dermed ikke kan
dække de direkte omkostninger, der hører med til at leje og fremvise en film:
•
•
•

Kød og blod
Blokhavn
Richard Jewell

2 billetter
5 billetter
7 billetter

7 Years of Lukas Graham solgte 9 billetter, men blev kun vist en aften på grund af nedlukning.
I stedet for at tage en ny film ind, har der været nogle gange, hvor der har været vist repriser på
nogle hidtidige film.
De bedste reprisefilm har været:
•
•
•

Vores mand i Amerika
A Star is Born
Bombshell

100 billetter
52 billetter
36 billetter
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Andelen af solgte billetter i sal 2 udgør 1/5 af vores solgte billetter dette år, og det har været med
en lav belægningsprocent.
Nogle film spilles for fulde huse, og andre film med kun ganske få gæster. Vores
belægningsprocent har i gennemsnit gennem året været 47 % i sal 1 og 23 % i sal 2. Her skal dog
henses til, at max. antallet i salene er reducerede på grund af afstandskrav.
Vi har mange lukkede forestillinger, og antallet af disse har de seneste år været stærkt stigende,
dog ikke i 2020. I 2020 blev det til 41 stk., hvor firmaer, skoler, børnehaver og Ældresagen køber
en bestemt film, de får forevist enten en dagtime eller en aften. Der var bestilt flere, men på grund
af nedlukning blev flere aflyst.
Biografen har, i kraft af at have en fuldtidsansat forretningsfører, mulighed for at udvide det
sortiment, der kan leveres af biografen. Der har således været arrangementer som Baby bio i
dagtimerne, og koncert med Andre` Rieu. Når verden bliver normal igen, håber vi på, at
sortimentet af muligheder udvides igen.
Året 2020 tegnede lovende med hensyn til film, der normalt har publikums interesse. Imidlertid
har det vist sig, at mange af de forventede film er blevet holdt tilbage som følge af biografernes
nedlukning på verdensplan. Håbet er nu, at der virkelig bliver run på, når vaccinen har virket på
befolkningen rundt omkring, og biograferne igen åbner.
I bestræbelserne på at komme til folks bevidsthed, benytter vi os af opslag på Facebook og
Instagram. Her viser det sig, at vi har mange følgere, både i det daglige og når der afholdes en
konkurrence. Tendensen er gået noget fra at se i avisen, hvad der går i biografen, til at se det på
de sociale medier og på biografens hjemmeside.
Vi er også med i et arrangement, hvor tilflyttere til kommunen via point kan få en biografbillet. På
denne måde håber vi på, at nye borgere får kendskab til vores biograf, og vil benytte sig af den
fremover.
1. salen af Biografbygningen er indrettet til kontorer, så Biografen har naboer. I det daglige er det
rart med lidt liv, og om aftenen, når der er forestillinger, er P-pladsen ledig til biografens kunder.
Bestyrelsen holder hvert år et strategimøde/temadag i november måned. Dette års tema var
gennemgang af bygningen og vores tekniske udstyr. Yderligere ajour førte vi vores vision og
værdier, herunder målsætningen frem mod år 2025.
Årets frivilligarrangement blev henlagt til Hostahaven, hvor havens mange fine planter blev nydt,
inden der var grillmeny i selskabslokalet til de frivillige. Julearrangement for frivillige med familie
blev afholdt den 5. december.
Tilgangen af nye frivillige i efteråret 2019 var en stor succes. Imidlertid var de knap kommet i gang
med oplæring, før Coronaen satte en stopper for deres selvstændige vagter. Det er nu håbet, at
man ikke har mistet modet, og har lyst til fortsat at være en del af vagtkorpset, da der er flere af
de hidtidige frivillige, der er ophørt som vagter.
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Biografen forventer af de frivillige, at de yder service, at de er stabile, at man har flair for og
udfører opgaven, at man lever op til standarder og vejledninger, at man er en god og loyal
ambassadør, og at man er stolt af biografen og tager ejerskab. Biografen vil så levere påskønnelse
og nogle hyggelige og sociale rammer og gode vejledninger.
Med hensyn til billetpriser har vi ingen aktuelle planer om at ændre disse, men det er besluttet, at
filmen i sal 1 i fremtiden starter kl. 19.00 og i sal 2 kl. 19.30.
Biografen har et godt samarbejde med vores udlejer, pressen, leverandører og sponsorer. Dette
samarbejde er grundlag for, at vi kan lykkes med driften af vores biograf.
En stor tak til kommunen for deres driftstilskud, til Landbobanken for deres hovedsponsorat, til
øvrige sponsorer og andre der reklamerer i Biografen, men ikke mindst til biografens mange
frivillige, hvoraf nogle kommer langvejs fra, operatører, Inga, Betina og forretningsfører Bjarne.
Uden de frivillige, som gør en stor indsats, ville Biografen ikke fremstå så hyggelig, pæn og ren som
den gør. Det er forhold, kunderne lægger mærke til, og det er med til, at biografen er hele
kommunens Biograf, og der kommer kunder langvejs fra.

Tak til alle for en god indsats i 2020.

Bestyrelsen.
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