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Referat fra Helios bestyrelsesmøde onsdag den  
6. april 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: Mettemarie Bjerregaard, Sofie Raviv, Jørn Caben, 
 
Ordstyrer: Lars Kensmark 
Referent: Hanne Holm 
 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Godkendelse af 

dagsorden  
   Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra d. 1. 
marts   

   Godkendt 

3.  Konstituering 
af bestyrelsen 
 

 Bilag over nuværende 
konstituering. 
Beslutning 

 Lars Kensmark, formand 
Sofie Raviv, næstformand 
Hanne Holm, sekretær 
Vi vil invitere tovholderne til best. 
møderne på skift og diskutere 
visioner og få føling med grupperne 
på den måde, så alle kommer en 
gang om året. 

4. Jubilæum d. 23. 
april 

 Program 
Orientering! 

 Hanne renskriver programmet, 
sender det til bestyrelsen, 
tovholderne og pr gruppen, så alle er 
orienteret.   

5. Udstilling til 
jubilæet 

NTC Punkt 1: Overordnet 
plan for udstilling, til 
beslutning 
Punkt 2: Fremvisning 
af planche forslag, til 
kommentarer og 
efterfølgende 
overvejelse. (her er 
der dog forinden gjort 
formandsbeslutning) 
Punkt 3: Første 
forevisningsdato: 23. 
april eller senere, til 
beslutning 
 

 Udstillingen er godkendt og sættes 
op i mødelokalet, hvor den bliver 14 
dage efter jubilæet. 

6. Kulturnat 17. 
juni. 

HH 
SR 

Forslag til program  Andreas Greve læser op fra sine 
bøger på dansk og tysk 2 gange i den 
lille sal og viser sin tegninger via 
projektor. Kunstforeningen udstiller 
i mødelokalet, også Lars Skånings 
billeder og afholder en reception. 
Nathan  står for musikken. Evt. en 
sløjfe med gamle Faaborg film i den 
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store sal. 
Overvejelse: Kan der på sigt komme 
nogle franske vægge på hjul til 
mødelokalet til udstillinger? (skal 
tænkes ind i rummet som også 
bruges til mødelokale) 
 

7.  Orientering fra 
formanden 

LK 
 

Vedlagt som bilag, der 
kan stilles spørgsmål  

 Der er forsinkelse på vores nye 
projektor og atmos. Realistisk 
kommer det til august, - den store sal 
skal lukkes 1 uge. Vi har p.gr.a ekstra 
midler fra fonde, sagt ja tak til en 
touch styring, som fordyrer 
projektet med 35.000 kr.,(dvs. at 
vores egen betaling bliver ml. 525 - 
600.000 kr). Men det er billigst at få 
det lavet samtidig, så det blev 
vedtaget. 

8.   Hvor politiske 
skal vi være? 

 Punkt fra 
generalforsamlingen 
med udgangspkt. i 
Ukraine og boykot af 
russiske kunstnere. 
Diskussion evt. 
beslutning 

 Vi er enige om at visningen af Den 
sorte jord var fint! Hvis der skal 
tages beslutning om at aflyse film 
osv. fordi der er russiske kunstnere 
med skal vi samles ekstraordinært 
og tage beslutningen, da det er mere 
komplekst. 

9. Ønske om 
detaljeret 
designguide + 
udrulningsplan 
for ny logo - 
Budget og 
tidsplan - også 
for ny 
belysning i 
foyer 

JE Drøftelse og evt. 
nedsættelse af 
arbejdsgruppe? 
 
 
 
Kan der sættes en 
budgetramme? 

 Nils laver en manual for hvor de 
forskellige logoer skal bruges. 
Johnny indkalder en gruppe 
efterfølgende for at få lavet en 
tidsplan for udrulning.    
Punkt på tovholdermødet næste 
gang. 
 

10. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
27. april. 

 De gamle nøglekort 
kontra sikkerhed? 

 Vi skal have byttet de gamle 
nøglekort ud med nøglebrikker. 
Hanne aftaler med Eva hvordan. 

11.  Pressemeddele
lse? 

 Konstituering  Hanne skriver til Kirsten B om de vil 
sætte konstitueringen i næste 
nyhedsbrev, 

12. Evt.   LK 
 
 
 
F.H 
 
 
 
 
 
 
 
HH
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Forårsfilmtræf i 
CinemaxX Aarhus, 3. - 
5. maj 2022. 
 
Flemming følger op på 
at få ordnet banneret, 
så det ikke larmer. 
I forhold til hytte/skur 
i gården, afventes 
initiativ fra Nathan. 
 
Handicappede kan 
ikke komme ind. har 
opfordret dem til selv 

 Vi kan ikke finde et program, så 
umiddelbart har ingen meldt sig. 
 
 
Taget til efterretning. 
 
Vi er klar til at bakke op! 
 
 
 
 
Vi har jo prøvet forgæves mange 
gange. 
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at klage til kommunen. 
 
Der skal være noget 
fest, når det nye anlæg 
indvies. 
 
Event gruppen 
planlægger en dag 
med alle 3 film med 
Ringenes Herre og 
oplæg v. Stavnager i 
september. 
8. marts kommer på 
årshjulet. 
Der er kontakt til 
Heartland omkring et 
samarbejde næste år. 

 
 
 
Det bliver der. 
 
 
 
 
Taget til efterretning og opbakning. 

 

Næste møde er d. 2. maj. 
 
 


