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Referat fra Helios bestyrelsesmøde tirsdag den  
7. december 2021 kl. 18-21.30  

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Jakob Holm, 
Flemming Helsted, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: Oliver Streich, 
Peter Eduard.  
Afbud: Jørn Caben. 
 
Ordstyrer: LK primært. Supplement fra Jakob  
Referent: Hanne Holm 
 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Godkendelse af 

dagsorden  
   Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra d. 
1.november   

   Godkendt 

3.  Fremlæggelse af 
vores regnskab 
og derefter 
stillingtagen til 
indkøb af nyt 
teknik evt. 
påbegyndelse af 
indretning af 
foyer. 

 Helle Lieutenant har 
lavet en kalkule til os.. 
Hans Henrik 
Hedemann kommer 
med aktuel tilbud på 
teknik. 
Nils T Carlsen 
fremlægger forslag til 
foyer efter behandling i 
tovholdergr. og snak 
med Nathan om det. 

 Det nye teknik. Vi bestiller det nye nu 
(tilbuddet gælder hvis vi bestiller 
inden d. 17. dec.) Det vil komme til at 
koste os ml. 500.000 og 600.000 kr. alt 
efter hvad der kommer ind fra de 
fonde vi har ansøgninger ved. 
Johnny Elkjær, Lars Kensmark og Hans 
Henrik Hedemann mødes med AV 
centret på mandag hvor tilbuddet 
gennemgås og der afgives bestilling, vi 
har en prioriteret liste med over hvad 
vi kan ønske os at få med oveni den 
store ordre. 
Vi er enige om at konsekvensen kan 
være at vores omsætning kan gå i 
minus eller i 0 det næste år. (hvis 
indtjeningen kommer til at ligge på de 
sidste 2 års niveau) 
Forslaget til foyer: Alt omkring grafik 
sættes i gang, dvs. plakater, forsk. 
ophæng osv. til ca. 5000, kr. Resten 
venter lidt.  
Vi opsiger gavekort boden, da intet er 
brugbart i vores biograf, måske på sigt 
lave egne gavekort evt. sammen med 
Soze. 

4. evaluering af 
åben referater , 
ihht 
ekstraordinær 
møde 21/9 

LK   Er ikke blevet ført ud i livet, det bliver 
det nu. Hanne Holm sender 
referaterne til Philip Courtois og beder 
ham lave en feature på hjemmesiden. 

5.  Håndtering af 
klager  

LK Håndtering af klager: 
Det foreslås at det 
lægges ud til de enkelte 

Der er 4 klager om 
året. Typisk noget 
med undertekster 

For at folk behandles ens, svarer Lars 
Kensmark, refunderer evt. billetten 
eller kunden får en ny. Klagen sendes 
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tovholdere.  Andre 
løsninger ?  

eller medlems 
kontingent. 
Coronavirus forhold.  

efterfølgende til den relevante 
gruppe, så evt. læring bruges 
fremadrettet. 

6. Medlemskonting
ent.  

LK Dilemma: Betal for et 
år, uanset om det er 
januar eller december.  

Præmis forklares 
bedre på sedler ? Et 
andet system ? Der 
har været 2 klager 
inden for et års tid.  

Når Ole Dahl er kommet godt i gang, 
tager vi snakken om gradueret 
medlemskontingent. 
Hanne Holm kontakter Ruth Jensen og 
spørger om hun vil sætte Ole Dahl  ind 
i funktionerne og mulighederne i 
Foreningslet. 

7. Møde med Helle 
L  

LK  2 bilag 
Gennemgang  
 

 Bilagene blev gennemgået og taget til 
efterretning.. 
 

8.  Tilbud på 
solfilter på 
vinduet i kiosk 

JC Bilag  Computerne i kiosk fastmonteres, så 
de ikke flyttes op og ned, da det går 
ud over driftsikkerhede, efterfølgende 
vinkles de, så der ikke kommer 
genskin i skærmene. Indkøb af  
solfilter udskydes indtil vi ser om 
dette løser problemet. Johnny Elkjær 
er ansvarlig. 

9. Forslag til nye 
udlejningspriser 
(fra § 6 mødet) 

HH Forslag: at der 
nedsættes et 
hurtigtarbejdende 
udvalg, og afholdes 
møde med kommunen 
som aftalt på § 6 mødet 

 Hanne Holm spørger Ingrid Hviid om 
hun vil deltage? Hans Henrik 
Hedemann og Hanne Holm deltager 
fra bestyrelsen. Hanne indkalder efter 
jul. 

10. Akvarel af Bodil 
Ipsen 

lk En borger tilbyder 
donation af denne 
originale akvarel af 
skuespilleren , født sidst 
1900 tallet, og som 
lagde navn til Bodil 
Prisen¨. klik her for 
bilag 

 Vi tager imod billedet og det hænges 
op i lejligheden backstage. Vi sætter 
Karin T Hansen på at få historien om 
billedet og lave et opslag om det på 
facebook. Lars  Kensmark skaber 
kontakten. 

11. Forslag: Royalt 
foto i Helios 

LK For at fejre og 
anerkende vores lands 
Dronning og familie, 
som dertil er 
kendetegnet ved stor 
dedikation til kunst, 
foreslår jeg at vi 
opsætter et royalt foto  

 Forslaget er faldet. 

12. EKKO blad og 
Go-card 

lk Annette fra rep. 
inspirerer til at få en 
ordning ligesom i Ringe  
 Klik her for bilag  
Og her 

 Vi synes ideen er god, men at den 
måske passer bedst i cafemiljøet? Vi 
foreslår at Annette Nielsen kontakter 
Nathan/Soze og introducerer ideen 
for ham. 

13. Ref. fra 
tovholdermøde 

   Vi slår tovholder stillingen for Billet & 
Kiosk op i nyhedsbrevet, på facebook 
og på lærredet. 

14. Ghita Nørbys LK Jeg foreslår at vi bare  Nils T Carlsen kontakter Jørn Caben og 
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flise skal 
monteres  

får det gjort uden 
festivitas. Der er gået 
for lang tid til at vi kan 
knytte det til hendes 
besøg.  

de får lagt flisen ned. 

15. Evaluering af 
Stumfilm festival 

HH Bilag  Vi gennemgik evalueringen. 
Bestyrelsen indstiller at vi arbejder 
videre med en stumfilm festival ud fra 
de erfaringer vi har fået evt. med  
partnerskaber. Anden ide til tema: 
Vise film optaget her i samarbejde 
med  turistkontoret, så turister 
efterfølgende kunne komme på ture 
til optagelses stederne.  
Fremadrettet: Tidsplan for vores PR og 
kommunikation. 

16. Udkast til ny 
logo 

NTC    Nils T Carlsen arbejder videre ud fra 
den originale Herup tegning, som han 
har fundet..  

17. EVT. HH 
 
 
 
 
SR 
 
JH 
 
 
 
 
LK 
 

Er der interesse for en 
samlet evaluering af 
vores forsk. kulturarr.  
her i efteråret? 
 
Fredagsbar d. 17./12.? 
 
Invitere det nyvalgte 
kulturudvalg? 
 
 
 
Der er forespørgsel  om 
babybio, person kan 
evt. samle 13 stykker 

 Hanne Holm samler det, så der 
trækkes læring og prioritering ud af 
efterårets arrangementer. 
 
 
Udsættes til næste år p.gr.a. Corona. 
 
Formanden skal invitere dem til at 
holde deres udvalgsmøde i feb. 
måned her, så vi kan vise dem rundt, 
fortælle om vores sted, drift osv.. 
 
Tages op på tovholder mødet d. 4. 
jan.. 

 
 
 

Næste møde: Onsdag d. 5. januar. 


