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Referat fra Helios bestyrelsesmøde mandag den  
6. februar 2023. 

  
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.  
 
Ordstyrer: Lars eller Sofie. 
Referent: Hanne 
 
Dagsorden: 

 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Godkendelse af 

referat fra d. 
11. januar 

   Godkendt 

3. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

4. Gennemgang, 
sortering og 
prioritering i 
gamle og nye 
grafik- og 
indretningspro
jekter. 

NTC   Nyt skilt udenfor tages op på § 6 
mødet i marts. 
Nils Thobo-Carlsen laver et 
overslag, så vurderes det om vi kan 
søge midler til det hele v. Nordea 
fonden eller skal søge Riese 
Gavekasse om 10.000 til noget af 
det?  
Banneret på gavlen kan måske 
sponsoreres (navnet på sponsor 
kunne  stå nederst) 

5.  Sidste 
forberedelser 
til 
generalforsaml
ing d. 12. marts 

LK Indkaldelse og brunch 
Budget og regnskab 
Beretning 
Valg 
 
Vedtægter nyt navn 

 
 
 

Vibeke Holm 
genopstiller ikke 
som revisor. 
Flemming vil 
gerne opstille 
som suppleant i 
stedet for best. 
medlem. 

Hanne Holm  indkalder. 
Deltagerne betaler den halve pris af 
brunch 65 kr, resten betaler 
foreningen.. 
Regnskab og budget kommer på 
næste møde. 
Selve generalforsamlingen afholdes 
i store sal, som opstart 
demonstreres Atmos v.  Hans 
Henrik. 
Vi foreslår navneforandring til 
Helios biograf og kulturhus 
(vedtægtsændring) 
Det blev fordelt hvem der tjekker 
genopstilling af revisor, 
suppleanter, evt. emner til 
bestyrelsen.. 
Møde aftales med Mads 
Sommerlund hvor 
generalforsamlingen gennemgåes. 

6. Besøg fra 
Norge d. 26. el. 
27. febr. 

LK Bilag  Møde i Helios d. 26. febr.  kl. 16.30 
Lars Kensmark, Sofie Raviv og Hans 
Henrik Hedemann deltager. 

7. Tilbud om 
trådløse 

HHH Bilag  Flemming Helsted og Hans Henrik 
Hedemann laver et færdigt forslag, 
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mikrofoner søges fonde? Anne-Mette Momsen kontaktes om 
hun vil søge fonde.  

8. Nyt i forhold til 
medlemskamp
agnen? 

LK 
 

  2/3. og 3./3. ved brugsen, 
Deltagere: Mettemarie Bjerregaard 
d. 2., Sofie Raviv d. 3. og Lars 
Kensmark  begge dage fra kl. 15 - 
18. 

9. Nyhedsbrev om 
sponsoraftale 
med OK 

   Kirsten Boel kontaktes om at lave et 
nyhedsbrev om dette. 
Der skal findes et billede til OK, Denne 
opgave tager Nils Thobo-Carlsen. 

10.   Nyt fra 
eventgruppen. 

HH   Hanne Holm gav en kort 
information om forårets 
arrangementer. Alex Junge er nu 
kørt ind i forhold til at overtage 
udlejningen og deltager 
fremadrettet i tovholder møderne. 

11.  Henvendelse 
fra biblioteket 

LK Bilag  Vil de have en reklamefilm ind i 
vores reklameblok,  skal de 
henvende sig til F2. Vi kan godt 
dele begivenheder, der foregår i 
Helios på facebook.  Lars Kensmark 
svarer på deres henvendelse. 

12.  Hvad gør vi for 
at få dækket 
hullerne i 
funktioner? 

HH Bilag: opsigelse fra 
Ole 
Midlertidige på PR 
opgaver. 

 Vi er obs. på om vores 
medlemsregistrering kan forenkles. 
Johnny Elkjær undersøger hvad  
ebillet kan. Vi stopper sms 
indmeldinger, da der er for meget 
arbejde ved det.   
Vi mangler akut  pr. - og info folk.  

13.  Nytårskur 
januar 2023 

LK   Lars Kensmark orienterede om han 
deltagelse i kommunens nytårskur. 

14. Referat fra 
tovholdermøde 
 

   Er taget under andre punkter. 

15. Bemærkning 
vedrørende 
vores generelle 
regnskabsførel
se 

LK 
 

  Der er nogle ting som ikke fungerer 
regnskabsmæssigt, dette tager 
Annette Christiansen med kiosken. 

16.  Nyt fra Nordea 
fonden 

 Se Bilag  Lars Kensmark tager en snak med 
Anne-Mette Momsen. Vores id film 
og evt. hele Nils’ pakke kunne være 
søgeemner.  

17. Strategisk 
drøftelse om 
Helios (stadig) 
skal have 
aktive film-
displays i div. 
institutioner? 

JBE   Johnny arbejder videre med at få 
skærmene i Svømmehallen, Vuc og 
vores foyer over på et andet 
system, der fungerer, da vi mener 
de har værdi, men kun hvis de 
fungerer! 

18. Evt. LK 
 
 
LK 
 
 

Regnskab 
 
 
Annonce i turist 
magasinet 
 

 Regnskabet sendes til bestyrelsen 
og tages op på næste møde. 
 
Turist Magasinet som vi har 
annonceret i tidligere, Nils Thobo-
Carlsen kigger på det. 
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NTC 
 
 
 
 
 
 
JE 

 
Er vi medlem af små 
og mellemstore 
biografer? 
 
 
 
 
Atmos trailer til vores 
logo. 
 
 
 

 
Vi er medlem af små og 
mellemstore biografer. Vi vil være 
obs. på hvad de sender i forhold til 
møder og generalforsamling. da det 
vil være hensigtsmæssigt at 
deltage. 
 
Johnny indhenter en pris på en 
atmos trailer til vores logo til 
lærredet, - noget lignende som den 
vi har på subreader. 

 
Næste møde d. 7. marts. 
 
 
 


