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Mundtlig beretning for året 2021. 

 

Endnu engang tak, fordi I er mødt op til generalforsamling i Ringkøbing Biograf. 

Endelig er vi i gang igen og det forhåbentligt på fuld skrue, uden afbrydelser i 2022. 

Siden søndag, den 16. januar, har vi kørt på fulde omdrejninger i biografen. Det er 

klart, at vi i øjeblikket er lidt bagud i forhold til et normalt år, når nu vi kom senere i 

gang, men vi håber på det bedste. 

Lad os tage et kort tilbageblik, og begynde med begyndelsen i 2021. 

Biografen startede med at være lukket. Ja, biografen var lukket hele vinteren og en 

del af foråret. Så blev det endelig 6. maj, og det blev tilladt igen at åbne og vise film 

for publikum. Der var åbenbart et vist behov for at komme ud for at opleve noget, for 

maj blev vores anden bedste nogensinde. 

Vagterne var lidt svære at få besat. Mange har nok været lidt skeptiske med at 

komme i gang igen, da der stadig var en del Corona tilfælde. 

Vi åbnede igen med diverse restriktioner. Billetsalget var blevet flyttet, antal 

personer pr. sal var reduceret, personer uden for en gruppe måtte ikke sidde ved 

siden af hinanden og vi sprittede af. Restriktionerne blev dog gradvist lempet og fra 

september havde vi en almindelig dagligdag. 

Årets generalforsamling var blevet udskudt og den blev holdt den 31. maj 2021. 

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 i 

mange store lande verden over fortsat var lukkede.  

Der blev i alt solgt 16.534 billetter i 2021, og af de 6 bedst sælgende film i 2021 var 

de 5 danske, kun overgået af James Bond. 

Som følge af Coronaen har vi i 2021 kun solgt ca. ½ delen af de billetter, vi kunne 

have forventet i et normalt år. Vores målsætning i 2025 er fortsat 33.000 billetter. 

I midten af december blev vi lukket igen, og gik derfor glip af en normal god 

juleomsætning. Denne nedlukning varede til den 16. januar 2022. 
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Året 2021 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. 

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. Marts måned 

har været god. Coronaen har ingen indvirkning på dagligdagen, ja, det er næsten 

ligesom før 2020. 

MEN, er der andre skyer der truer? Prisstigninger på alt, kan måske afholde nogle fra 

at bruge penge på en tur i biografen, hvis der skal prioriteres. Forbrugsafgifter stiger, 

brændstof stiger, fødevarer stiger, ja, alt stiger, og der er en inflation, som vi ikke har 

set i mange år. 

Med hensyn til budget for 2022 udviser vi forsigtighed, og regner med et overskud af 

driften på små 100.000,-. Vi håber selvfølgelig på mere. 

Der blev i forbindelse med åbningen i midten af januar reguleret lidt på priserne i 

kiosken, da leverandørpriserne havde fået en justering opad. Foreløbigt har vi ingen 

intentioner om at justere på billetpriserne, men vi må også erkende, at driften af en 

biograf kræver en del strøm og varme, og med de stigninger der forligger i øjeblikket, 

så holder vi løbende øje med, om der er dækningsbidrag nok til disse stigninger. 

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.  

Et nyt tiltag som blev startet pr. 1. juli 2021 var, at der blev givet point for hver vagt 

man har. Vagter fredag, lørdag og søndag aften giver flere point end hverdagsaftner. 

Når man så har opsparet et vist antal point, udløser det et gavekort på 100,-, som kan 

anvendes på restaurant Italia. 

Tiltaget lader til at have haft værdi, da det nu er blevet lettere at få besat vagterne 

om aftenen i weekenderne.  
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Vi kan stadig bruge flere nye frivillige vagter og en operatører, så hvis nogen af jer har 

kendskab til en, der kunne tænke sig sådan en opgave, så sig endelig til.  

Vi har i øjeblikket 50 frivillige som er aktive i mere eller mindre grad. Hvis vi tager ud 

fra det antal forestillinger der vises i løbet af en periode, svarer det nogenlunde til, at 

hver frivillig skal have en vagt pr. 14 dag. 

Til at assistere rengøringsholdet, har vi for nyligt ansat Signe som medhjælper. 

Inden længe, helt præcis den 16., 17. og 18. maj vil der blive lagt nye tæpper på 

gulvene, dog ikke i de to sale. Tæpperne matcher de nuværende i farve og kvalitet, 

men har dog et lidt anderledes mønster. 

I forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2020, blev vi gjort opmærksom på, 

at foreningen er skattepligtig. De betyder, at vi skal betale selskabsskat på 22 % af 

årets overskud, der dermed bliver det mindre. Se regnskabet. 

Der bruges elektroniske medier til at gøre opmærksom på biografen. Det har en god 

effekt, da vi kan se, der er mange hits på disse opslag. De er ud over vores 

hjemmeside vores eneste vindue udadtil, da der ikke længere sættes en dyr annonce 

i Dagbladet, en beslutning der blev taget ud fra en brugerundersøgelse. 

Her til slut, vil jeg gerne udtrykke en stor tak til alle frivillige, billetvagter, kioskvagter, 

rengøringshold samt operatører, 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, Betina og Heidi, der holder 

styr på huset i det daglige.  

 

God vind til Ringkøbing Biograf i 2022. 
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