Referat af generalforsamling
I Støtteforeningen for Toftlund Biograf
Mandag den 6. marts 2018.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Andreas Andresen blev foreslået og valgt.
Punkt 2: Aflæggelse af beretning.
Formanden Bill Hussmann aflagde bestyrelsens beretning. Støtteforeningen for Toftlund Biograf har nu
drevet Toftlund Biograf siden februar 1998. I de forløbende 20 år har mange frivillige ydet en stor indsats, på at vi fortsat kan have en attraktiv biograf i Toftlund. Det vil jeg gerne takke alle aktive medlemmer af støtteforeningen for, og jeg er også glad for de mange passive medlemmer der støtter op
omkring Toftlund Biograf.
Når jeg ser tilbage på 2017, så må jeg konstaterer, at set i forhold til de 2 foregående år, har 2017 været et dårligt film-år, med hensyn til antal besøgende og mængden af film der kunne trække mange gæster til. Det gælder ikke alene i Toftlund, men over hele landet, hvor der har været en nedgang i billetsalget på op til 10%. Jeg havde forventet at den næste Afdeling Q film, kom i oktober 2017, men den er
skubbet frem til oktober 2018. Ligeledes har der ikke været det store udvalg i julefilm i 2017, den planlagte julefilm blev også skubbet frem til november 2018. Faktisk var biografen omsætningsmæssigt 10%
foran omsætningen ved udgangen af august, set i forhold til 2016. Alt i alt resulterede det i salg af ca.
1.000 billetter færre end forventet.
Hvad er der ellers sket i løbet af 2017
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Marianne overtog ansvar for kioskpersonale og kioskvagt
Lang dialog med Kulturel Forvaltning om tilskud til Biografen
Installeret SubReader i begge sale
Tilskud på 100.000 kr. i 2017 fra Kommunen
Kom med i kommunens budget de næste 4 år
Startet op på Baby Bio
Igangsat køb af medarbejderbilletter online
Installeret Dolby Atmos i Biosal 1
Fik årets Handicappris
21 operatører 30 i kiosk & billetsalg
107 filmtitler på programmet
663 Programsatte forestillinger
69 forestillinger (Bibliotek/Skolebio/mm)

Biografen er kommet et godt skridt videre i den teknologiske udvikling ved installationen af Dolby Atmos. Vores brugere er begejstrede for den nye lyd, og jeg kan se at antallet af film der leveres med
Dolby Atmos lyd, er mere end fordoblet i løbet af 2017. Det sætter selvfølgelig biografen under pres
for også at få Dolby Atmos i Biosal 2.
Det betyder, at vi ikke kan læne os tilbage og tænke: Fint - nu passer biografen sig selv. Vi skal fortsat
være på forkant af udviklingen og igangsætte aktiviteter, der skaber flere gæster i biografen og dermed en øget omsætning, så der fortsat er midler til at følge med den teknologiske udvikling.
På PR-siden vil bestyrelsen fortsat prøve at påvirke markedet med forskellige tiltag.
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Biografen har tegnet abonnement på folderen ”Film Skal Ses i Biografen”. Folderen udkommer 6
gange om året og beskriver kommende aktuelle film. NB! Det er ikke sikkert at Toftlund Biograf vil
vise alle film der er beskrevet i folderen.
Biografen vil være med på Erhvervsmessen til foråret, formålet er at få nye aktive og passive medlemmer i støtteforeningen.
Hjemmesiden bliver udbygget til også at kunne modtage betaling via MobilPay, for at forbedre brugernes valg vedrørende betaling.
Vi vil forsøge at være mere aktive på Facebook.
Prøve at etablerer B2B forevisninger igennem Tønder erhvervsforening.

Jeg vil gerne takke de mange, som er med til at gøre Toftlund Biograf til et godt tilbud, ved at yde et
bidrag i operatørrum, kiosk, billetsalg, som hjælp ved særarrangementer, som bidragydere med idéer,
og som torvholder ved pengerejsning. Uden frivilligt kioskpersonale og operatører, kunne biografdriften ikke lade sig gøre. Endvidere vil jeg gerne takke bestyrelsen og suppleanterne - for det store arbejde, som I har lagt for dagen, med den daglige drift, regnskab, arbejdsplaner og vareindkøb. En speciel
tak til Eduard som efter mange år har valgt at drosle ned med arbejdet i kiosken.
Bestyrelsen har lavet en liste over projekter, som man gerne vil arbejde med. Listen er prioriteret, men
rækkefølgen kan ændres, nyt kan komme til og der er ikke nogen tidshorisont:
Atmos lyd i Biosal 2
Elektroniske plakattavler
Opgradering til 4K opløsning
3D i sal 2
Nye møbler i Cafeområdet
Nye tæpper i gang
Nye stole i Biosal 1
Så alt i alt – Toftlund Biograf er en sund lille forretning; men det er ikke noget, der kommer af sig selv, og
det kan kun lade sig gøre p.g.a. lokalt engagement både på drift- og kundesiden.

Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Forelæggelse af regnskab
Bill Hussmann fremlagde regnskabet: Se vedlagte regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4: Forelæggelse af budget til godkendelse.
Herunder vedtagelse af kontingent for 2018/19.
Budgettet blev forelagt, vedtaget og der blev vedtaget et uændret kontingent: 50 kr. pr. medlem.

Punkt 5: Indkomne forslag.
Forslag skulle være formanden i hænde senest den 26. februar 2017. Der var ingen forslag indkommet.
Punkt 6: Valg af bestyrelse og suppleanter.
På valg er Bjarne Lillebæk Nielsen og Bill Hussmann, begge genopstiller.
Til bestyrelsen blev valgt:
Bjarne Lillebæk Nielsen
Bill Hussmann

Som suppleanter blev valgt Kai Nielsen og Marianne Thuesen
Punkt 7: Valg af revisor.
Edit Nielsen blev genvalgt som revisor
Punkt 8: Eventuelt.
Generalforsamlingen slutte med kaffe og kage.

