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Generalforsamling 20. marts 2023 

 

Skriftlig beretning for 2022. 

 

Året 2022 startede med en kort lukkeperiode med Corona. Herefter var restriktionerne borte, og 

nu kunne biograferne endelig komme i gang med at vise film på normale vilkår. Der var en del at 

indhente efter et par år med betydelig nedgang i billetsalget. 

Nu var det spændende om kunderne ville vende tilbage, eller om der fortsat var en skepsis mod at 

være i et lukket lokale med andre mennesker. 

Lige i starten var vi bagud med solgte billetter, blandt andet på grund af lukning indtil den 16. 

januar 2022, men det viste sig hurtigt, at kunderne havde behov for at komme lidt i byen, så første 

kvartal endte med at blive helt OK. 

Årsagen til dette skal også ses i lyset af, at der fra Biografklub Danmark var en ophobning af film, 

som ikke kunne blive vist i perioden med Corona. 

Over starten af året hang der også mørke skyer, som følge af kraftige prisstigning på næsten alt. 

Krigen mellem Rusland og Ukraine havde medført, at der var kommet inflation i en udstrækning, 

man ikke havde været vant til i mange år. Biografen var nødt til at justere priserne på billetter og 

kioskvarer. Især energiudgifterne var i gang med at løbe løbsk, og situationen krævede, at der blev 

set på, hvor der kunne spares på udgifterne hertil. 

Oplagt har det været at se på de mange lamper af ældre dato, der er i biografen. Disse er nu 

udskiftet til LED lamper. Er der radiatorer der står tændt, hvor det måske ikke er nødvendigt, så 

måtte der justeres, og i det hele taget skulle temperaturen lidt ned. 

Der er også foretaget nyinvesteringer. Gulvtæpper er skiftet overalt og stolene er blevet rensede. 

Internettet er opgraderet, så det nu er tidssvarende. 

Ringkøbing Biograf er kommet godt igennem året, som må betegnes som tilfredsstillende, da årets 

resultat er et overskud af fornuftig størrelse. Vi kan derfor igen i år med tilfredshed se tilbage på 

de seneste år, hvor biografens drift har givet et resultat, hvor vi har haft mulighed for at spare op 

til dårligere tider og nyinvesteringer. 

Budgetmæssigt havde vi regnet med et overskud på 96.300,- eksklusive kommunalt tilskud, men 

regnskabet viser et forventet overskud på kr. 115.000,- eksklusive kommunalt tilskud. Det faktiske 

salg af billetter blev 26.249 billetter. 
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Af vores indskud i banken, har vi de seneste år skulle betale en negativ rente. Dette er nu vendt, så 

det fremover er muligt at få en mindre renteindtægt. 

Det indførte pointsystem i forbindelse med vagter fungerer godt. Det forekommer som om, det er 

blevet mere attraktivt at tage vagter fredag, lørdag og søndag aftner. I første omgang var det et 

forsøg, men det er besluttet at videreføre tiltaget også i 2023. 

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt den 28. marts 2022, med genvalg til Betina og Tonny. 

Yderligere blev Poul og Lone genvalgt som suppleanter. 

Biografen er skattepligtig, da der er omsætning med andre end medlemmer, en udgift i regnskabet 

er nu skatten af årets resultat, og dermed mindre til opsparing. 

Antal solgte billetter: 

• 2015    27.000 billetter 

• 2016    25.000 billetter 

• 2017    22.000 billetter 

• 2018    28.682 billetter 

• 2019    29.049 billetter 

• 2020    18.694 billetter 

• 2021    16.534 billetter 

• 2022    26.249 billetter 

De bedst sælgende film i 2022 var: 

• Bamse   2.771 billetter 

• Rose    2.141 billetter 

• Hvor flodkrebsene synger  1.757 billetter 

• Hvidstensgruppen 2  1.299 billetter 

• Fædre og mødre   1.414 billetter 

• Top Gun 2 - Maverick  1.266 billetter 

Højdespringerne i Ringkøbing Biograf i 2022, kan således ikke helt måle sig med vores hidtidige 

største salgssucces – Hvidstensgruppen.  

• Hvidstengruppen   (2012) 3.803 billetter 

• Journal 64   (2019) 2.760 billetter 

• Klassefesten – Dåben  (2016) 2.600 billetter 

• Ser du månen, Daniel  (2019) 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: 

• Ali & Ava         7 billetter 

• Call Jane         7 billetter 

• The Woman King         9 billetter 
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Hvis en igangværende film sælger godt, kan det være hensigtsmæssig at lave en reprise på den, i 

stedet for at tage en ny film ind i programmet. 

På landsplan har de bedst sælgende film været: 

• Top Gun 2 - Maverick  0.791 mill. billetter 

• Avatar 2: The Way of Water  0.481 mill. billetter 

• Bamse   0.480 mill. billetter 

• Spider-man: No Way Home  0.409 mill. billetter 

Nogle film spilles for fulde huse i den periode de er på programmet, og andre film med kun ganske 

få gæster.  

Vi har mange lukkede forestillinger, og antallet af disse har de seneste år været stærkt stigende. 

Det drejer sig om lukkede forestillinger til firmaer, skoler, børnehaver og Ældresagen som køber en 

bestemt film, de får forevist enten en dagtime eller en aften. Der har i alt gennem året været vist 

81 lukkede forestillinger, det højest i biografens historie. 

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. Filmfest i Vest. Vestjysk Marketing personale brush up. Primo Tours 

personalearrangement med egen film promovering. RKSK branding film vist for 

kommunalbestyrelsen. 

I bestræbelserne på at komme til folks bevidsthed, benytter vi os af sociale medier som opslag på 

Facebook og Instagram. Her viser det sig, at vi har mange følgere, både i det daglige, hvis der bliver 

tilbudt en ekstra forestilling med mere, 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 

biografen til en hyggelig aften fremover. 

1. salen af biografbygningen er indrettet til kontorer o.l., 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. Det er dog engang i mellem nødvendig at henstille til omkringboende, at P-pladsen er 

privat og forbeholdt kunder til biografen, da der bliver flere og flere biografgængere i dagtimerne 

til lukkede forestillinger. 

Bestyrelsen holder hvert år et strategimøde/temadag i november måned. Dette års tema var 

gennemgang af og diskussion af vore skriftlige vejledninger, og om der kunne laves nogle 

informationsvideoer, der på en enkelt måde gennemgår især den regnskabsmæssige afslutning af 

kasseraporterne. 

Vi fastholder fortsat vores ajour førte vision og værdier, herunder målsætningen frem mod år 

2025, hvor vi gerne skulle nå 33.000 besøgende biografgængere. 
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Årets frivilligarrangement blev til en tur rundt i byen. Her var en medarbejder fra museet guide til 

en tur rundt i byen for at se på minder fra krigens tid. Efterfølgende gik vi til Medborgerhuset, hvor 

der var spisning. 

Julearrangement for frivillige med familie, blev i lighed med tidligere år afholdt i december. 

Antallet af frivillige har været jævnt faldende gennem tiden med Corona, men et åbent hus 

arrangement i efteråret medførte, at der kom mange nye frivillige til. Disse nye frivillige er nu godt 

i gang med oplæring, og en del står allerede på egen hånd. Det er skønt, at biografen kan tiltrække 

frivillige i et marked, hvor det ikke lige er frivillighed overfor foreninger, der er i højsædet. 

Biografen forventer af de frivillige, at de yder god 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.  

Den tidligere beslutning om at starte de store film i sal 1 kl. 19.00, er blevet taget godt imod af 

både kunder og personale. 

Vi har i øjeblikket ingen aktuelle planer om prisforhøjelser, selv om mange omkostninger stiger for 

tiden med den inflation der er i samfundet. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at der i løbet af 2023 

vil blive justeret lidt på priserne i kiosken og måske også billetterne. 

Biografen har et godt samarbejde med vores udlejer, 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 

Vestjylland Forsikring for billetsponsorat og øvrige sponsorer samt andre der reklamerer i 

Biografen, men ikke mindst til biografens mange frivillige, hvoraf nogle kommer langvejs fra, 

operatører, Inga, Betina, Signe 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 2022. 

Bestyrelsen. 


