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Referat fra bestyrelsesmøde mandag den  
1. august 2022 kl. 19-21.30  

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Mettemarie 
Bjerregaard, Flemming Helsted, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: 
Oliver Streich, Peter Eduard.  
 
Afbud: Johnny Elkjær, Hans Henrik Hedemann, Jørn Caben. 
Fraværende: Mettemarie Bjerregaard. 
 
Ordstyrer: Lars kensmark 
Referent: Hanne Holm 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Oplæg fra en 

tovholder 
 Jette Møller fra Billet 

& Kiosk 
 Vi fik en generel information om 

hvordan gruppen fungerer og Jettes 
ønsker til fremtiden og samarbejdet 
med Nathan/Soze. 
Kommunikation ml. bestyrelsen og 
tovholderne og/eller frivillige kunne 
være bedre, f.eks. lå der lige 
pludselig t-shirt m. tryk uden 
forudgående information. 
Ønske: Man skal kunne bruge 
billetsystemet efter kl. 19.30 og 
kunne se tilbage i systemet, - kan det 
lade sig gøre - Johnny Elkjær? 
 Kan det stå tydeligere på 
hjemmesiden, at man ikke kan få 
penge tilbage ved køb? - Johnny 
Elkjær?  

2. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

3.  Godkendelse af 
referat fra d. 7. 
juni 
 

   Godkendt 

4. Det nye 
software til 
store sal 

lk Tidsplan?  Hans Henrik Hedemann har  talt med 
AV Centeret, et godt estimat på 
projektet er lige efter efterårsferien i 
uge 43 plus minus 2 uger da der 
stadigt mangler en projektor og 
lydenhed til afvikling af atmos lyden. 

5. Forventninger 
og krav til 
frivillige i 
Helios 

HH 
LK 

Forventningsafstemni
ng om hvad det 
indebærer at være 
frivillig/en del af et 
fællesskab, som skal 
fungere!  

 Bestyrelsen bakker op omkring at 
der selvfølgelig må stilles krav til de 
frivillige, f.eks. at der skal tages 4 
vagter om måneden og at man skal 
melde fra til til tovholder, hvis man 
ikke kan opfylde dette krav. Hver 
tovholder har frihed til at finde den 
form der får løst den opgave 
gruppen har på en god måde, men 
fællesskabet fungerer jo ikke, hvis de 
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frivillige ikke tager sin rolle i 
fællesskabet seriøst. Biografen 
fungerer jo kun når de frivillige er på 
arbejde. Tovholderne er også 
frivillige og der skal være gensidig 
respekt.. 
Nye frivillige introduceres af Hanne 
Holm for disse forventninger. 
Sofie Raviv og Lars Kensmark 
formulerer et nyhedsbrev til de 
frivillige, hvor dette tages med. 

6. Helios Heerup 
Ident. film 
Oplæg fra 
Thorbjørn 

LK Lars Kensmark viser 
Thorbjørns oplæg 

 Det materiale som Thorbjørn er vores 
grundlag for  at søge fonde. Vi benytter  ? 
til at søge fonde. 
Vi sætter ind i ansøgningerne at vi selv 
stiller med 50.000 kr.  

7.  Samarbejdet 
med Nathan 

MB 
HH 
LK 

Vil vi dyrke problemer 
eller lave en positiv 
historie? Bilag 
 

 Fremadretter vil vi gerne adskille det 
formelle og det daglige samarbejde. 
½ års samtalerne omkring 
forpagtningsaftalen genoptages. 
På næste møde drøftes hvem der skal 
repræsentere bestyrelsen til disse 
møder. Det daglige samarbejde varetages 
af de respektive tovholdere. 
 

8.   Pressestrategi, 
ref. fra møde 
med DRF. 

LK, 
SR,  

Fortsat diskussion ud fra 
indhentede fakta 

 Vi afventer økonomi fra DRF, de 
tilbyder facebook, taleradio og 
magasin. Pr gruppen indkaldes til 
næste best. møde, hvor vi drøfter det 
med dem. Vi afsætter 1 time. Hanne 
Holm indkalder dem. 

9. Deltagelse i 
filmtræf I 
Svendborg 

HH Flg. vil gerne deltage: 
rep.gr.: Ingrid og 
Søren 
Eventgr.: Karin, 
eventgr./best.: Nils 

 Hanne Holm beder Karin, Ingrid og 
Søren om at tilmelde sig, Nils har 
gjort  det.  

10.  Orientering fra 
eventgruppen 

HH bilag til orientering 
Budget for Ringenes 
herre til beslutning. 

 Orienteringen tages til efterretning 
med en bemærkning om at det er et 
bredt og godt program. Der kom 
bemærkninger til budgettet for 
“Ringenes Herre” som eventgruppen 
arbejder videre med, ellers er der 
sagt ok til eventen. 

11. Deltagelse i 
Fundraising 
dag, Sydfyn d. 
15. sept.  

LK Mettemarie er 
interesseret og Sofie? 

 Mettemarie deltager, er der flere der 
kan/vil? 

12. Orientering fra 
formanden  

LK overdragelse af 
regnskab 
Lars sygemeldt 10 
dage (2. - 12./8.) 

 Overførslen til ny regnskabsfører har 
været lidt komplekst, - næste gang 
skal vi bruge vores kontakt i  banken.  
De næste 10 dage er Sofie Raviv 
stand in for Lars Kensmark. 

13. Vi er næsten 
nået 500 
medlemmer 

LK Skal medlem nr. 500 
have en præmie? 

 Vi venter med at udlodde en præmie 
til oktober,  når vi starter vores  
medlemskampagne. 

14. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 

HH
H 
JE 

Krav og forventninger 
til de frivillige? Er sat 
på som punkt. 

 Der meldes tilbage på næste 
tovholdermøde. 
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29. august. HH 
 

15.  pressemeddele
lse? 

   Droppes som fast punkt på 
dagsordenen 

16. Evt.    
 
 
 
 

Banneret på væggen 
 
 
 
Mdr.s oversigt over  
solgte billetter må 
gerne udsendes 
automatisk til best. 
medlemmer og 
tovholdere 

 Ansvaret for kontakten til Mads 
Holdgaard vedr. dette. overgår fra 
Flemming Helsted til Lars Kensmark. 
 
Johnny Elkjær spørges om han  vil 
sætte det op? 

 

Næste møde er d. 6. september. 
 
 


