
Formandens beretning, generalforsamling Helios 2021

Indledning

Det har været krævende tider siden marts 2019, hvor vi sidst holdt en generalforsamling.

Men trods nedlukninger har bestyrelsen ikke aflyst ét eneste bestyrelsesmøde undervejs. Nu

er vi her igen. Og som jeg ser det, i en styrket position. For vi har vist, at Helios ikke kun

fungerer i medgang, Helios fungerer også i modgang.

Da Helios skulle lukke helt ned i april 2020, tænkte jeg, at nu bliver det godt nok spændende

at se, hvor mange frivillige, der holder fast i vores projekt. Men erfaringen har vist, at alle er

kommet retur og har bemandet de poster, stort set som om intet har været hændt.

Det har naturligvis kostet noget på den økonomiske side at være lukket i perioder. Men da vi

i de sidste år har opbygget en solid økonomi, har vi på intet tidspunkt været i fare for

problemer, og med den coronastøtte, vi har modtaget, og den velvillighed, der har været fra

frivillige, er vi kommet ud af regnskabet 2020 med et beskedent underskud på bare 26 tkr. i

et budget, der ligger i omegnen af en million kroner.

Helios er et stærkt fænomen

Helios er et stærkt og solidt, kulturelt fænomen og ikke bare en bygning.
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Der skal mere end et par års coronakrise til for at svække vores projekt. Og vores betydning

er ikke bare lokalt, men rækker også ud over det hele land - som et sted, hvor man elsker

filmen og lægger 1000-vis af timer i at vise film.

Jeg har haft den glæde at stå i spidsen for Helios siden 2017. Jeg takker for opbakning og

tillid i medgang og modgang. Jeg har lært undervejs af mine fejl og prøver at undgå at

gentage dem. Jeg stiller mig til rådighed fortsat, i det omfang jeg nyder opbakning til det.

Jeg skal ikke lægge skjul på, at Helios er i mine tanker hele dagen - syv dage om ugen.

Men der er mange i huset, som lægger langt mere konkret arbejde for dagen, end jeg gør:

• I fronten, hvor gæsterne betjenes, og medierne fyldes med nyheder

• Folk, der får os frivillige til at koordinere vores indsats gennem information

• Bag facaden, hvor der vælges film

• Hvor der gøres film parat

• Hvor der gøres rent

• Ordnes IT og teknik

• Redigeres hjemmesider

• Vedligeholdelse

• Planlægges events

• Tovholdere, der leder deres grupper

• Folk i bestyrelsen, som på hver deres måde lægger energi i Helios

Alle har en funktion, alle er vigtige tandhjul i Helios - nogle tandhjul er store, nogle små,

nogle drejer hurtigt og nogle langsomt, men fælles for dem alle er, at de hver og én er en

vigtig komponent i et samarbejde, hvor alle tandhjul griber ind i hinanden.
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Tak til …

Jeg vil gerne bringe en tak til dem, der gør dette projekt muligt.

Først og fremmest Faaborg-Midtfyn Kommune.

Jeg vil også på denne plads sige tak til vores lokale annoncerende, nemlig dem, som

bidrager økonomisk til reklameplads på vores lærred. Tak til:

• VUC Fyn

• Haarby Kiropraktik

• Danbolig, Faaborg

• Ret og Råd

• Svanninge Malerforretning

Men også de nationale som:

• Mokai

• Pepsi

• Faxe Kondi

• Coca Cola

• Rådet for Sikker Trafik

• Airtox

• FS2 Reklame

Støt vores annoncører, de er vigtige for vores økonomi.

Og her vil jeg også sige tak til erhvervskonsulent Klaus Juul Jensen for ekstraordinær

indsats i forbindelse med kontakt til lokale annoncører.

3



Formandens beretning, generalforsamling Helios 2021

Jeg vil også her sige tak til afgående medlemmer af bestyrelsen:

• Erik Nørgaard

• Per tørslev

• Sofie Find

• Hanne Bernstein

I har været stort værdsat og har alle haft vigtige bidrag.

• Også tak til de 432 betalende medlemmer for jeres støtte.

• Tak til Erik Larsen for regnskabsføring i eliteklasse, du vil blive savnet

• Tak til Henning fra gruppen vedligeholdelse, som også stopper her før nytår

Og når vi er ved dette emne, retter jeg også en tak til:

• Faaborg-Midtfyn Kommune for bidrag fra moderniseringspuljen til ny laser-projektor og ny

lyd på 250 tkr.

• A.P. Møller Fonden for at yde os 100 tkr. til samme projekt. Det vender vi retur til

Også en tak til Nathan bag Café Soze, som hver eneste dag skaber varme, liv og lys og

sørger for, at huset altid er levende.

Ikke stået stille

Siden sidste generalforsamling har Helios ikke stået stille.

På den praktiske front har vi fået ordnet mange, vigtige ting:

1. En ny trappe op til scenen samt et nyt skab til sceneteknologi til operatøren, der hvor

man kommer ind i salen
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2. Vi har fået en udendørs-projektor til at vise film på terrassen

3. Vi har fået en fantastisk flot plakatudstilling på 1. sal, vedrørende film optaget lokalt

4. Vi har fået opdateret vores hjemmeside til et nyt og fængende look

5. Vi har igangsat en ny og nødvendig renovering af husets navn og logo, som jeg vil

vende tilbage til

6. Vi har fået en flot plakatvæg backstage med musikforeningens arrangementer

gennem tiderne

7. Vi har fået en hjertestarter og afholdt kursus for 35 mennesker i brugen

8. Vi har ikke mindst fået lavet en ny kiosk og billetsalgssted med et fantastisk brugbart

og visuelt smukt resultat til ufattelig fornuftig pris

9. Der er kommet lys på arealet foran Helios og lavet forbedringer for handicappede,

herunder handicap-p-pladser

Dette er blot et udpluk af de mest iøjnefaldende, praktiske forbedringer.

På den filmiske side er Helios i mine øjne på sit højeste nogensinde.

Vi viser film som aldrig før, og bare i juni måned 2021 havde vi en indtægt på knapt 60 tkr. -

på trods af coronarestriktioner. Det er de gode film, der har trukket, især “Hvor kragerne

vender“ har været en succes, den alene har indspillet 35 tkr.

Vi har success som biograf.

Kultursted

Men vi har også tiltagende success som kultursted.

1. Da vi lukkede ned første gang marts 2020, skabte vi “Open Air” med drive-in-film på

cirkuspladsen og i alt ca. 1000 gæster fordelt på flere dage. Folk kom fra hele landet.
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2. Vi har også fået introduceret “Terrasse-film” i sommeren 2020 og har gjort os

erfaringer med udendørs film i det danske sensommerlys og -klima på godt og ondt.

3. Kulturnat har vi afholdt et par gange med musik og film. Det har været velbesøgt og

et godt samarbejde på tværs i byen.

4. I 2019 havde vi også et samarbejde med Øhavsmuseet, der kom i vores hus og

solgte de første billetter til det, der senere blev det spændende Øhavsmuseum.

5. Et andet arrangement, der trak fulde huse, var “Pink Floyd 40 år” i oktober 2019. Og

det er ikke sidste gang.

6. Vi har i flere omgange haft besøg af ambassadøren fra Den Japanske Ambassade i

Danmark, til velbesøgte “Grundtvigs Japanske Riddere” mm.  Og vi har fortsat en

varm kontakt til disse folk, der gerne vil lave nye ting med os.

7. Det er blevet til Tinka-premiere (altså julekalender med besøg af skuespillere).

8. Forpremiere på filmen Harpiks, hvor alt strøm i øvrigt gik, lige inden filmen skulle på.

Men der er også ting, som kommer, og det vil jeg vende retur til lidt senere.

Flemming, Jakob, Henrik

For nu vil jeg byde de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen:

1. Flemming Helsted, som vil tale om vores tiltag inden for nyt navn til huset og nyt

visuelt design.

2. Og derefter Hans Henrik Hedemann, der vil tale om ny, vigtig teknologi inden for lyd

og lyd.

3. Og til sidst Jakob Holm, næstformand, der vil tale om det vigtige samarbejde med

Café Soze.
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Og så vil jeg vende retur med nogle bemærkninger om tilbud i tiden, der kommer frem til

næste generalforsamling marts 2022.

Den kommende tid

Man vil de næste år mærke, at vores eventgruppe har udviklet sig betydeligt det sidste år.

Vi vil som gæster blive tilbudt arrangementer som:

1. Kim Larsen-event: “Fik du hørt din melodi”, musikalsk foredrag den 18./8.

2. Animationsfilmen “Ternet Ninja” med besøg af filmskaberen den 21./8.

3. Nyt Pink Floyd-foredrag den 2./10.

4. I november måned: “Stumfilms-festival”, som i mine øjne er noget af det mest

spændende og fremsynede, huset har frembragt. Håber, alle vil bakke op.

5. Den 30./9. kommer James Bond, og jeg tænker, at vi der gør det til en festlig dag.

6. I september har vi et spændende samarbejde med Faaborg Museum med gæsten

Ulrik Møller, der vil vise sider af sit filmiske arbejde. Vi kender ham vist mest fra hans

side som fantastisk hjemstavnsmaler.

7. Der vil dertil komme et medlemsarrangement, hvor alle aktive frivillige tager ud i byen

og får lidt og spise og får noget velfortjent, socialt samvær.

Det vi ikke nåede

Der er naturligvis også ting, vi ikke er kommet i mål med. Projekter, som hænger lidt, men

som kan komme til live igen:
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1. Fx er vi ikke kommet i mål med ønsket om sponsorkontrakter, som vil kunne bidrage

væsentligt til vores økonomi. Men forarbejdet ligger på vores harddisk.

2. Vi har knyttet bånd til Faaborg Museum, Øhavsmuseet og Ringe Bio. Men jeg kunne

godt tænke mig, at disse bånd vil blive stærkere.

3. Jeg har før nævnt visionen om, “at Helios ikke bare skal være et sted, man oplever

film, men at vi også skal bidrage til filmskabelse i Danmark”, fx via støtte til bestemte,

unge filmskabere. Den tanke er fortsat en vision, som ikke er blevet konkret endnu.

Mål

Mine konkrete mål for det næste halve år er, at vi får samlet en million kroner i alt til ny

teknologi, som Henrik har talt om. Dels fonde, dels egne penge, dels moderniseringspuljen.

Visioner

Mine visioner for Helios-udgave “post corona” og frem til de næste 2 generalforsamlinger:

1. At vi fortsat uddyber vores evner til at spille sammen om at skabe en god biograf og

et godt kulturhus, hvor man kan være med i det tempo, som man synes, man trives

med.

2. At vi bliver bedre til at arbejde med de styrkepositioner, der er i samarbejdet med

Café Soze og biograf, så vi sammen kan få flere gæster og dermed flere indtægter.

3. At vi fortsat åbner os mere for samarbejdspartnere i byen, kommercielt og kulturelt.

4. At vi tænker langsigtede, tilbagevendende tema-arrangementer: fx stumfilms-tema,

musikfilms-tema og så videre, som henvender sig til hele Danmark.
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Visionerne kan synes en anelse dæmpede, men de er til gengæld realistiske, og jeg synes,

vi har tiden foran os. Jeg synes ikke, det er noget, der haster, bare vi hele tiden kan påvise,

at vi bevæger os fremad, og at de skibe, vi sætter i vandet, for de fleste vedkommende

kommer i god retning og til sidst i mål .

Det vi skal blive bedre til

Noget, vi skal blive bedre til, er at kommunikere ud fra bestyrelse til hele Helios. Så flere får

en løbende indsigt i, hvad vi gør af tanker, og hvad vi sætter gang i.

Afslutning

Jeg vil takke for jeres opmærksomhed på min og bestyrelsens vegne.

Tak for den tillid, I viser os.

En særlig tak til bestyrelsen, som har været enestående at arbejde sammen med.

Lars Kensmark

Formand

_________________________________
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