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Referat fra Helios bestyrelsesmøde mandag den  
2. maj 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.  
 
Fraværende: Jørn Caben  
 
Ordstyrer: Lars og Sofie. 
Referent: Hanne 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Oplæg fra en 

tovholder 
 Ole Dahl, 

medlemsregistrering
. 

 Ole Dahl orienterede om sit arbejde 
med medlemsregistreringen. 
opgaven løses nemmest af en der har 
forstand på databaser.  
Fremadrettet er det Ole der 
introducerer foreninglet til nye 
tovholdere. (op på tovholdermødet) 
Ole udarbejder arbejdsbeskrivelser 
for området. 

2. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 
Fremadrettet skal der sættes tid på 
punkterne og om det er et  
beslutnings, orienterings eller ? 
punkt. 

3.  Godkendelse af 
referat fra d. 6. 
april 
 

   Godkendt 

4. Sponsorat lk en sponsor har meldt 
sig! Strategi 

 Lars Kensmark skal have et møde 
med Nicholas Hejmnn, FAB,  om 
hvad han forventer af et sponsorat. 
Forslag: At man kommer på lærred 
og skærm 40 gange om året. At 
mindre firmaer kunne købe et 
diplom til egen væg til 1000 kr. Det 
tages op igen på næste møde 

5. Jubilæum d. 23. 
april 

 Evaluering  Selve arrangementet var fint, filmen 
var ikke så velvalgt!  
Ros til udstillingen. Godt med 
initiativet omkring pressen! 
Talken på scenen fungerede rigtig 
fint med Peter Thor, kunne have 
været længere, - blev sammenlignet 
med talks på Heartland. Rørt over 
hilsenerne, ide der også kan bruges 
af os! 

6. Kulturnat 17. 
juni. 

HH 
SR 

Program  Skal vi evt. vise disney sjov? 
Programmet laves færdigt på møde i 
eventgruppen i morgen. 
Hanne spørger om biblioteket vil 
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have vores jubilæums udstilling? 
7.  Orientering fra 

formanden 
LK 
 

Vedlagt som bilag, der 
kan stilles spørgsmål  

 Der blev uddelt gaver fra 
musikforeningen. 

8. Hvad vil vi med 
medlemskaber
? Den nye QR 
tag og medlem 
via sms 
strategi 

 fra 
generalforsamlingen: 
Børn/voksne osv. 

 Hvorfor blive medlem på 
hjemmesiden trænger til en 
opdatering,Hanne Holm spørger  
Karin Tronbech. Hovedbudskabet er 
at vi støtter en forening/kulturhus 
og ikke fordelene. Evt. forslag til 
tidspunkter, hvor vi kan køre 
medlemskampagne? 

9.   Pressestrategi LK, 
SR, 
HH
H 

Skal vi bruge kr. 60.000 
til annonce på en 
anden måde? 

 Strategi vedrørende presse 
fremadrettet blev diskuteret. 
Medieverdenen ændrer sig. Får vi 
nok for det vi investerer i annoncer 
og bruger vi sociale medier 
tilstrækkeligt. Tages op igen. 
 

10. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
30. maj. 

   Jette Møller (tovholder for Billet & 
kiosk) har flere ideer til udvikling. 
Rep. gruppen vil gerne have flere 
gæster, og vil gerne tale om en Pr 
strategi. 

11.  Pressemeddele
lse? 

   Intet 

12. Evt.    
 
 
 
 
MB 
 
 
 
 
 
 
HH 

Forårsfilmtræf i 
CinemaxX Aarhus, 3. - 5. 
maj 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantekasser v. indgang 

 Nils Thobo-Carlsen deltager og suger 
til sig, både omkring film, men også 
gode ideer til PR. 
 
Mettemarie Bjerregaard foreslog at 
en person fra Faaborg introducerer 
en film, der har gjort indtryk på mig, 
som en talks og indgår i 
eventgruppen. 
 
Hanne Holm kontakter Per Hansen 
omkring dette. 

 

Næste møde er d. 7. juni 
 
 


