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Helios bestyrelsesmøde tirsdag den  
1. marts 2022 kl. 19-21.30  

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 
 
 
Punkter der evt. drøftes med Nathan  i starten af mødet: 

1. Ansøgning om bygning i gården, hvor langt er vi? 
2. Koordinering af ideer til kulturnatten d. 17. juni. 
3. Jubilæum d. 23. april. 

Disse punkter blev ikke drøftet, da Nathan Benson ikke kom. 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Godkendelse af 

dagsorden  
   Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra d. 7. 
februar   

   Godkendt 

3.  Generalforsaml
ing 2022 
 

 Budget og regnskab Foreningen Helios 
Teatrets Biograf driver 
"Helios Biograf og 
Kulturhus" (Ikke Helios 
Film og Kulturhus). 
 
Samt:  
Medlemsgebyr til unge 
under 18 ændres til 
100 kr. Bilag 

Forslaget tages med på 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Vi imødekommer forslaget om kun 
et medlemsgebyr. 
Bestyrelsen indstiller Mette Marie 
Bjerregaard. 
Hanne sender en reminder ud. 
Lars Kensmark sender regnskab og 
budget ud. 

4. Jubilæum d. 23. 
april 

 - og besøg af 
fonde! Fynske 
Bank fx.  

 Kl. 14 Vi inviterer hele byen til at se 
Det tossede paradis (hvis filmen kan 
fås) Fynske Bank vil gerne komme 
og overrække checken på 100.000 
kr.  Andre fonde, der har givet 
inviteres også. Vi giver en drinks 
eller en sodavand.  Jakob Holm 
forhandler med Soze om prisen. 
indledning omkring huset før og nu, 
Peter Thor kan evt. introducere. 
Eventgruppen laver det endelige 
program. 

5. Application to 
Europa 
Cinemas 

LK Er der noget nyt?  Vi lukker dette punkt ned. Vi 
brænder ikke rigtig for det og der er 
rigtig meget arbejde i det. 
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Network. 
Samarbejde m 
Ringe.  

6. Forslag: Et 
Helios logo til 
lærredet, 
animeret. Med 
lyd 

LK Videre plan! 
Økonomi! 
Se bilag 

 Lars Kensmark har talt med Thorbjørn 
Christoffersen,  som jo har en tilknytning 
til stedet,  han vil gerne tænke over et 
oplæg og en pris, om vi kan søge fonde 
ud fra.  

7.  Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
29. marts. 

   Fremadrettet opkræves kontingent for 
det kommende år i december måned. 

8.   Kulturnat 17. 
juni. 

JH   Der skal dannes en forening der skal 
hedde kulturnat i Faaborg efter dette 
års kulturnat. 
Kunstforeningen laver igen en 
udstilling i vores mødelokale. 
Andre vil gerne lave noget 
samarbejde med os, det arbejdes der 
videre med i eventgruppen.  
Deadline for programmet er uge 16. 

9. Annonce 
ugeavisen 

NTC 
LK 

Bilag  Nils Thobo Carlsen tager en snak om 
prisen, da Korinth har en noget 
billigere pris! 

10. Div. grafisk 
materiale 

NTC   Nils Thobo Carlsen sørger for snore 
til vores skilte til de frivillige. Og 
kom med flere nye forslag til 
forbedringer til forskelligt grafik. 

11. Regnskab: 
Kasseoptælling  

LK Helle Liutenant løfter 
spørgsmålet om 
kasseoptælling bør 
opgraderes. skal 
videre til tovholder 
gruppen.  

 Helle kontakter Ronny for at 
undersøge hvordan kasseoptælling 
foregår nu og kommer med forslag 
til ny procedure.  

12.  Pressemeddele
lse? 

   Måske om at vi har en børne- og 
unge pris med 20 % rabat.  

13. Evt.   JH 
 
 
 
FH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FH 

 
 
 
Musikforeningen og 
reklame for dem. 
 
 
 
 
 
 
Hvordan skal 
bestyrelsen arbejde 
bedre. 

 Jakob Holm var i Albanifonden og 
modtog 100.000 kr. 
 
Der holdes et møde med 
musikforeningen hvor vi taler om 
hjemmeside, reklamering evt. salg af 
billetter via os. Johnny deltager i 
forhold til tekniske muligheder. 
 
Vi laver evt. en temalørdag efter 
generalforsamlingen om dette. 

 

Godkendt af  LK  
 
Næste møde er d. 6. april 


