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Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den  
5. oktober 2022 - mødet fortsættes d. 10. oktober kl. 19. 

  
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 d. 5.: Per Hansen, Flemming Helsted, Mettemarie Bjerregaard,  
Afbud d. 10: Jørn Caben, Flemming Helsted.  
 
Ordstyrer: Lars 
Referent: Hanne 
 
Dagsorden: 
 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 

1. Oplæg fra en 
tovholder 

 Per Hansen fra 
vedligehold deltager 

 Udskudt da Per Hansen er syg. 

2. Økonomi m. 
deltagelse af 
Annette 
Christiansen 

 Herunder 
konsekvenser for 
vores filmrepertoire . 
Bilag  

Annette 
Christiansen 
deltog og 
fremlagde 
regnskabet til 1. 
oktober og et 
estimat på 
resten af 2022 

Vi har forholdt os til budgettet for 
2022, I værste tilfælde kan vi ende 
med et underskud på ml. 30 - 
50.000 kr.  
Vi har diskuteret og vedtaget 
konkrete tiltag som måske kan få 
os til at ende på o eller et lille + i 
stedet for underskud. 
Vi er meget opmærksomme på at 
2023 kan blive udfordrende og at vi 
på de kommende møder drøfter 
strategier til at imødekomme dette. 

3.  Godkendelse af 
referat fra d. 
29. august 

   Godkendt 

4. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt  
Mødet deles i to. 
Ekstra møde mandag d. 10. okt. kl. 
19. 

5. Spareforslag til 
el og varme 

 Bilag 

beslutning 

 Vi gennemgik spare forslagene og 
har meldt tilbage hvad vedligehold 
kan igangsætte. 

6. Hvad gør vi 
med Ringenes 
Herre d. 15. 
okt.? 

HH Vi har betalt 8.740 kr. 

for leje af filmene. 

Skal vi aflyse? 

Skal vi invitere de 

frivillige gratis? 

Skal vi invitere unge til 

100 kr.? 

Beslutning 

 Vi besluttede at fastholde 
arrangementet, men sætte 
billetprisen ned til 100 kr. 
Desuden vil vi invitere de frivillige 
til at deltage gratis. 
Bedre at få nogle penge i kassen 
end ingen. 

7.  Invitation til 
evalueringsmø

SR Bilag, hvem deltager?  Ingen deltager 
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de med FMK d. 
13-10  

8.   Indbydelse til 
foreningens 
dag på bibl.d. 
28./10 kl.14-
16. og til 
Faaborg  
 
 
 
Kulturnats 
generalforsaml
ing d. 13/10 

HH Vil vi være med? 
Hvem repræsenterer 
os. Beslutning 
 
Bilag til begge  
 
 
 
 
Hvem deltager? 

 Vi deltager med mat. om vores 
forening, medlemskab, at være 
frivillig osv., Hanne Holm melder os 
til.  
Vi bemander standen med Lars 
Kensmark og Sofie Raviv,  Hanne 
Holm er reserve. 
 
 
Hanne Holm  deltager. evt. sammen 
med en fra eventgruppen 

9. Medlemskamp
agne i oktober 

v. 
udval
g 

  Nils Thobo-Carlsen laver en stand 
som kan flyttes rundt og bemandes, 
da personlig kontakt virker. 
Budget: ca. 2000 - 3000 kr. er 
bevilget. 
Jørn Caben har kontaktet Brugsen, 
vi må gerne komme der med vores 
stand. 
Til næste tovholdermøde tager vi 
snakken om billetten kan/vil 
spørge vores kunder om de vil 
være medlem? 

10. Drøftelse med 
Nathan ift. 
status på året 
og 
samarbejdet. 

SR   Sofie Raviv orienterer Nathan og 
tilbyder ham at komme med til 
vores møde på mandag eller til 
vores møde i november. 

2. 
del 
af 
mø
de
t 

Nathan Benson 
deltager 
omkring 
samarbejdet 

   Nathan Benson butik har haft et 
rigtigt godt år. 
Nyt tiltag: Aftensmad, dessert og et 
glas vin til en fornuftig pris.  Vil 
gerne kunne følge cafeens 
elforbrug, - aftales med pedel, men 
har ellers skruet ned for alt hvad 
der er muligt. 
De sidste 6 uger har der ikke været 
meget omsætning efter kl. 17.  

11. Belysning på 
trappen. 

   Belysningen på trappen tages med, 
når der skiftes lys i mødelokalet. 
(er sat i gang)  

12. Principper for 
aflysning af 
events. 
Skal de 
frivillige 
tilbydes til halv 
pris som til 
film? 

HH Beslutning  Vi tænker mere økonomi i denne 
tid, når vi laver events. 
Vi skal helst ikke aflyse events, da 
det sender et dårligt  
De frivillige kan få billetter til ½ 
pris fremadrettet. Eventgruppen 
tager stilling til om det er et 
arrangement, det kan tilbydes de 
frivillige gratis deltagelse i eller om 
det kunne give mening f.eks. at 
byde et antal gratis billetter ud til 
de frivillige. 
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13. Er der nyt om  
den nye PR 
strategi? 

LK, 
SR, 
NTC 

  Nils Thobo-Carlsen fremlagde 
resultatet af survey lavet via 
nyhedsbrev og facebook.  
Hans Henrik Hedemann taler med 
Ugeavisen om at vi skal spare, kan 
vi få en anden pris? Beslutning: Vi 
skærer annoncen ned til hver 14 
dag for at spare. 
Der er mange spørgsmål vi ikke har 
svar på, kan kommunen hjælpe os 
med ekspertbistand? 
Punktet tages op løbende. 

14.  Fundraising i 
Ringe d. 15. 
sept. 

FH, 
LK, 
HHH, 
MMB 

Hvordan gik det og det 
videre arbejde? 

 Lars Kensmark orienterede om 
kendskabet til fondene f.eks. på 
Fonde.dk. Vi inviterer Anne Mette 
Momsen (ny frivillig, hun vil gerne 
arbejde med fundraising for os) 
med til næste møde for at aftale 
hvad vi gør.  

15. Jette Møller 
spørger om 
tilskud til 
julefrokost? 

HH  
 

 P.gr. a. vores økonomi kan vi ikke 
give tilskud til julefrokost til alle 
grupperne,  men vi vil gerne holde 
et arrangement, hvor vi byder på 
gløgg og æbleskiver og siger god jul 
d. 27. november fra kl. 14 -16. 
Tages op på tovholdermødet om 
der er en gruppe, der vil stå for 
arrangementet.  

16. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
2. november. 

   Intet vi ikke har berørt. 

17. Evt. 
 
Børnefødselsd
ag i Helios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutions 
leje af Helios 
 

 
 
MMB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MMB 
 
 
 

   
 
Ingrid Hviid og MetteMarie 
Bjerregaard har lavet et koncept 
for 10 - 15 børn for 1000 kr. om 
søndagen ml. kl, 12.30 - 14.00, 
Økonomien skal lige tjekkes om 
den holder. 
Konceptet præsenteres på næste 
tovholdermødet og en snak om 
hvordan vi kommer videre? 
Skoler kan leje den store sal og selv 
tage film med på DVD (det har de 
tilladelse til)  
 
Vi spørger rep. gruppen om de kan 
tilbyde film til skoler/gymnasier, 
hvis de har relevante for 
målgruppen på programmet 
 

 
 

Næste møde er d. 7. november 


