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Rosensgade 10, 8300 Odder 

www.biffen-odder.dk 

Tlf.: 8654 0077 – E-mail: post@biffen-odder.dk 

 

 

 
BIOGRAFFORENINGEN  FOTORAMA  i  Odder, f.m.b.a. 

 
 

BESTYRELSENS ÅRSBERETNING for 2021 
ved 

GENERALFORSAMLINGEN d. 16. marts, 2022.  
 

 

Så er Biffen igen på rette spor, og generalforsamling kan afholdes som foreskrevet i vedtægterne. 

Den samfundskritiske pandemi C er neddroslet til en almindelig sygdom, som vi nok må leve med i en 

længere årrække. Men forhåbentlig uden alvorlige nedlukninger af biografer og andre kulturinstitutioner. 

 

Forhåbentlig kan Biffen i 2022 nøjes med at være C tvangslukket i de 16 dage indtil genåbning d. 17. 

januar. 

I 2021 var Biffen tvangslukket ad 2 omgange på i alt 138 dage – svarende til 38 % af året. 

I 2020 var der også tvangslukning ad 2 omgange på i alt 103 dage – 28 % af året.  

Så dejligt at der igen er gang i Biffen med mange glade gæster. 

 

 

1. En KÆMPE TAK til alle Biffens frivillige medarbejdere. 

                      

De godt 4 måneders nedlukning i begyndelsen af 2021 kunne godt have bevirket, at nogle af Biffens 

frivillige fandt andre ”græsgange” i forhold til frivilligt arbejde eller andre fritidsinteresser. 

Det var heldigvis kun ganske få, som meldte fra som frivillig i Biffen. 

Det viser, at vi har en meget stor, trofast og entusiastisk gruppe af ildsjæle, som fortsat vil være med til at 

drive en dejlig biograf med et fantastisk sammenhold i medarbejdergruppen. Tusind tak for det! 

 

Biffens HR/ansættelsesudvalg er dog ikke arbejdsløse, da der jo til stadighed er udskiftning blandt 

Biffens i alt ca. 140 frivillige medarbejdere. 

Nogle flytter fra byen; andre får mere tidskrævende job; nogle vil rejse mere osv. Men meldingerne fra 

ansættelsesudvalget er, at ingen holder i Biffen p.g.a. utilfredshed med ét eller andet – eller nogen. 

Sammenholdet og hjælpsomheden blandt Biffens frivillige er fantastisk. Man hjælper og støtter hinanden, 

så godt man kan. 

Bestyrelsen træder til og forsøger at mægle, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser ét eller andet sted i 

Biffens vidtforgrenede organisation. 

 

Kommunikation er en svær, men vigtig ting. 

Der er mange informationer, der skal kanaliseres fra daglig leder og bestyrelse til Biffens frivillige. 

BifNet er en grundpille i denne sammenhæng. Er startet i det små, men vokser hele tiden efterhånden, 

som der tilføjes nye emner. 

mailto:post@biffen-odder.dk
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Arbejdsgruppen gør deres bedste for at tilpasse og udbygge, men dette arbejde er også frivilligt og skal 

indpasses med andet arbejde m.v. 

De fleste af Biffens frivillige er nok efterhånden koblet på BifNet, men det tager også tid at lære at bruge 

dette nye forum. 

Mail bruges stadig lidt, men i begrænset omfang. 

Caféværternes Facebook gruppe fungerer både som en informationskanal fra Tomas og bestyrelsen, men i 

høj grad som ”byttecentral” for værternes vagter. 

Operatørerne kommunikerer primært via mails. 

 

Uden Biffens mange frivillige ildsjæle – ingen biograf i Odder! 

 

Bestyrelsen vil endnu engang takke for den store indsats i 2021 fra alle Biffens frivillige medarbejdere. 

(Også selvom det var på 2/3 kraft.)    TUSIND TAK!! 

 

2. En KÆMPE TAK til Biffens daglige leder, Tomas. 

 
Tomas havde første arbejdsdag som daglig leder i Biffen d. 1. marts 2017.  

Den første måned arbejdede han sammen med den afgående daglige leder Dorthe Sommer for at finde 

rundt i alle Biffens mange snirklede kroge og aktiviteter. 1. april, 2017 stod han på egne ben. 

Den 1. marts, 2022 kunne Tomas derfor fejre 5 års jubilæum som daglig leder i Biffen. Med en ekstra kop 

kaffe til frokosten . 

 

Den tvungne C-nedlukning i 2021 betød hjemsendelse for Biffens daglige leder i stort set hele 

lukkeperioden. 

Der var arbejde igen fra de sidste dage i april med at få sat et nyt program sammen, lave PR og 

programmer m.v. Mange udfordringer – bl.a. havde flere film fået nye premieredatoer; der skulle findes 

nye datoer til aflyste filmklub film, osv. 

 

Ud over de faste opgaver med fastlæggelse af filmprogram, booking af film og indtastning af 

filmprogrammet med dertil hørende PR arbejde deltager Tomas i en lang række arbejdsgruppe-møder. 

Der er meget planlægningsarbejde omkring filmklubberne, og i 2021 så endnu en filmklub dagens lys i 

Biffen. 

Dok Bif (Tænk engang!) viser i løbet af sæsonen 7 spændende dokumentarfilm, hvortil der er knyttet 

oplæg før og/eller debat efter filmen. Tomas er én af de fire arbejdsgruppemedlemmer. 

 

Bestyrelsen og daglig leder vil gerne have mange aktiviteter i Biffen – også i dagtimerne. 

Dette indebærer åbenhed overfor henvendelser udefra og samtidig udadvendthed med opsporing af nye 

samarbejdspartnere. 

Dét er Biffens daglige leder rigtig god til. Giver naturligvis mange møder, men også ny inspiration og nye 

arrangementer i Biffen. 

Samarbejde med byens spisesteder i form af Film & Mad arrangementer er også kommet i gang igen, 

efter C-restriktionerne er ophævet. 

 

Bestyrelsen har et rigtig godt samarbejde med Tomas. Han deltager i alle bestyrelsesmøder, hvilket er 

vigtigt for i fællesskab at udvikle Biffen. Synergi! 

Under C-nedlukningerne blev bestyrelsesmøderne ofte afholdt virtuelt, og med bopæl i Fredericia er der 

mulighed for, at Tomas kan deltage virtuelt, hvis mødet holdes én af de dage, han ikke har været på 

kontoret. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke for et fantastisk og meget konstruktivt samarbejde med Tomas i det 

forløbne år.  Tak for en kæmpe indsats og for mange nye spændende initiativer. TUSIND TAK!! 
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3. Repertoire og billetsalg i 2021. 
 

Som det fremgår af Figur 1 faldt billetsalg og –omsætning i 2021 yderligere i forhold til 2020. Det 

skyldes ikke overraskende den længere tvangslukning af biograferne. 

Kun knap 13.000 solgte billetter i 2021 er det 3. laveste billetsalg i Biffens 32 årige levetid. Kun årene 

2000 og 2003 var lavere. Kun 512 ordinære forestillinger i 2021 mod normalt knap 1.000. 

Biffen havde i 2021 18 Danmarkspremierer. 

 

Men hvis man rent matematisk laver en beregning på billetsalg, hvis Biffen havde været 100 % åben, 

bliver resultatet 34.000 solgte billetter i 2021. Rekord! 

Konklusionen er, at publikum bestemt vendte tilbage til Biffen for at se gode film efter genåbning. 

Hvilket et gennemsnit for alle film på 25,2 personer pr. forestilling også viser. 

 

I Danmark solgte de danske biografer i 2021 kun 6,8 mill. billetter. En nedgang på ca. 48 % i forhold til 

salget i 2019, der var på 13,2 mill. billetter. 

På landsplan har de danske film en stor andel på 37 % i forhold til udenlandske filmtitler. 

Billetomsætningsmæssigt har de danske film også en meget stor andel. Det ses ved at 7 film i Biffens top 

10 og 12 film i Biffens top 20 er danske. Se Tabel 1. 

 

 
Figur 1. Billetsalg og billetomsætning. 

 

”James Bond- No time to die” fik langt om længe Danmarkspremiere efter flere års udskydelse. 

Som det fremgår af Tabel 1, blev den også årets topscorer med en billetomsætning på knap 200.000 kr. 

At bemærke er også, at hele 4 film havde et gennemsnit på over 50 solgte billetter pr. forestilling. Filmene 

Bond og Ternet Ninja havde endda over 30 forestillinger med mere end 50 solgte billetter pr. forestilling. 

 

At bemærke er også, at hele 10 Biografklub Danmark (BKD) film, der havde premiere i 2021 ligger på 

top 20. 7 film fra 2020-2021 programmet og 3 film fra 2021-2022 programmet. 

Selvom biograferne naturligvis kun betaler filmleje af den halve billetindtægt fra medlemmerne af BKD, 

viser den gennemsnitlige billetpris i tabel 1 for BKD film, at Biffen tjener færre penge fra disse film. 



 4 

Bestyrelsen for BKD taler ordningen op ved at sige, at medlemmer af klubben tager ikke medlemmer med 

i biografen. På den måde sælges der flere billetter, end hvis filmen ikke var med i klubben. 

Dette kan være svært at måle og bedømme. 

Men vi er mange biografer, som mener, at der efterhånden er blevet en for stor overvægt af store danske 

film i programmet på 10 film. 

I 2017-2018 var der 4 danske film i BKD programmet. 

I 2021-2022 er der 6,5 danske film i BKD programmet. 

 

Det ordinære repertoire (incl. voksen filmklubberne) omfattede i det reducerede år 2021 i alt 82 titler. 

Heraf 22 film med kun 1 visning. Bl.a. flere film fra filmklubberne. 

Disse titler havde i gennemsnit 31 publikummer. Det må siges at være ganske tilfredsstillende. 

  

Generelt må vi med de udfordrende betingelser i 2021 være tilfredse med billetsalget for 2021.  

 

    BIFFEN ODDER,  TOP 20, 2021

No. Film

Forestil-

linger Billetter Snit Brutto, kr

Gns. 

billetpris Bemærkning

Ranking 

DK*)

1 Bond - No time to die 31 1.834 59,2 192.505 105,0 DK prem. 1

2 Ternet Ninja 2 32 1.968 61,5 156.460 79,5 DK prem. 2

3 Margrete den første - DK Tekst 21 1.120 53,3 73.158 65,3 DK prem. BKD 3

4 Pagten (incl.tekstet) 24 1.032 43,0 68.470 66,3 DK prem. BKD 4

5 Hvor kragerne vender (incl. tekstet) 17 623 36,6 39.310 63,1 DK prem. BKD  

6 Marco Effekten (incl. tekstet) 26 410 15,8 33.320 81,3 DK prem. 7

7 Skyggen i mit øje (incl. tekstet) 17 538 31,6 29.550 54,9 DK prem. BKD 6

8 Paw Patrol: Filmen - DK tale 8 293 36,6 20.090 68,6 DK prem. 10

9 The Father 15 339 22,6 17.418 51,4 DK prem. BKD

10 Druk (incl. tekstet) 6 218 36,3 15.990 73,3 Reprise, BKD

11 Spider-Man: No way Home 3 176 58,7 15.180 86,3 DK prem. 9

12 Familien Addams 2 - DK tale 11 214 19,5 14.605 68,2   

13 Respect 14 243 17,4 14.520 59,8 DK prem. BKD  

14 Familien Jul og Nissehotellet 8 217 27,1 14.250 65,7   

15 House of Gucci 11 249 22,6 13.725 55,1 DK prem. BKD  

16 Smagen af Sult (incl. tekstet) 13 253 19,5 12.205 48,2 DK prem. BKD  

17 Buster Oregon Mortensen 7 171 24,4 11.690 68,4   

18 Lille Sommerfugl (incl. tekstet) 12 234 19,5 11.495 49,1 DK prem. BKD  

19 Nomadland 7 166 23,7 11.360 68,4   

20 Forsvundet til Halloween 12 144 12,0 9.640 66,9   

                                          TOTAL 295 10442  774.941
                                          Gennemsnit 34,1
           BKD = Biografklub Danmark  

Tabel 1. Biffen Top 20 for filmåret 2021. 

 

 

4. Biffens filmklubber og Med Skolen i Biografen (MSIB). 

 
Grundet den lange C tvangsnedlukning de første 4 måneder af 2021 blev mange filmklubfilm udskudt, 

men dog afviklet i 2021. 

Kun for Opera Bif måtte 2 forestillinger helt aflyses i sæsonen 2020-2021. De blev dog medtaget i den 

nye sæson 2021-2022. 
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De 4 børnefilmklubber havde en samlet billetomsætning på 105.000 kr., hvilket er en minimal nedgang i 

forhold til 2020. Mindre stigninger for MY- og Mini Bif, men relativ stor tilbagegang for B-Tween Bif. 

Lille tilbagegang for Big-Bif.  

Men generelt meget stor tilslutning til disse børnefilmklubber. De vil gerne droppe NetFlix for en stund. 

 

Filmklubben Den Smalle har desværre haft yderligere tilbagegang i antal medlemmer i 2021. 

Publikumssegmentet for denne filmklub kommer primært fra den modne til ældre gruppe biografgængere, 

og her har forsigtighed i forhold til C-pandemien bestemt spillet ind. 

Spisningerne før filmene har været aflyst i meget lang tid, men ved de sidste Smalle film har der været 

god tilslutning både til spisning og film, så vi regner med en stigning igen i antal medlemmer fremover. 

 

Senior Bif har været ramt af de samme udfordringer. Et ældre publikumssegment, som naturligt nok har 

været forsigtige med at samles mange. 

Senior Bif har et rigtig fint og konstruktivt samarbejde med Ældresagen.  

Omsætningen i Senior Bif er faldet godt 26 % i 2021 i forhold til 2020. 

Konceptet med oplægsholder samt kaffe & kage og diskussion efter filmen er en stor succes, så vi tror 

helt sikkert, at publikum vender tilbage til denne filmklub igen. 

 

Opera Bif er i gang med sin 3. sæson. En minimal nedgang i forhold til 2020, men klubben har som 

nævnt også været ramt af aflyste forestillinger i foråret 2021. 

Der har været flere udfordringer omkring distribution af disse opera-film, og der har også været 

diskussioner omkring lydkvaliteten. 

Desværre har arbejdsgruppen bag denne filmklub for nylig meddelt, at de ønsker at stoppe. Bestyrelsen 

og daglig leder håber meget at finde nye friske kræfter til at videreføre filmklubben. 

Der er helt klart et publikum for opera i Biffen. 

 

Dok Bif har haft første sæson 2021-22. Medlemskab for 150 kr. og en medlemsbilletpris på 50 kr. pr. 

film. Der vises 7 film med oplæg i løbet af sæsonen. 

Ca. 20 medlemmer i denne sæson, men et pænt løssalg til de foreløbigt viste film. 

 

Ung-Bif er den gratis filmklub for unge mellem 15 og 25 år. Der gives 20 kr. rabat på udvalgte film for 

Ung Bif medlemmer. Der er hygge i caféen før og efter filmen. 

Indtil videre har der ikke været så stor tilslutning, men entusiasmen i arbejdsgruppen er høj. 

 

Baby Bif er ikke en decideret filmklub, men er primært et tilbud til forældre med nyfødte børn om at 

kunne se en god film i Biffen en formiddag. Disse forestillinger er åbne for alle. 

Det sidste års tid har der været meget lille tilslutning til disse Baby Bif film, så bestyrelsen og daglig leder 

er i gang med at gentænke konceptet omkring dette tilbud. 

 

Ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB) har i foråret 2021 måttet aflyse alle forestillinger grundet 

nedlukningen. Derfor mere end en halvering af indtægten fra denne ordning. 

Biffen afregnes med 18 kr. pr. billet.  

Filmleje og administrative udgifter til ordningen betales af Odder Kommune. Ordningen blev efter lidt 

”tovtrækkeri” og drøftelser med Odder Kommune forlænget for en ny 2 årig periode i foråret 2021. 

 

 

5. Biffens øvrige indtægtskilder. 
 

De lukkede forestillinger gav i 2021 en indtægt på 25.000 kr. Meget flot når den lange nedlukning tages i 

betragtning. 

Daglig leder har opbygget et godt netværk og fået mange forbindelser til skoler, institutioner m.v.  

Når de rette film er på programmet, kan der rettes henvendelse til disse, men der kommer også 

henvendelser udefra på specielle film til en lukket forestilling. 
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Udleje sal har givet næsten samme indtægt som i 2020 trods nedlukninger.  

Herunder skal nævnes, at Biffen har fået et rigtig godt samarbejde med Odder Teater, som lejer salen til 

deres ”små” forestillinger, hvor der kun kræves lille scene plads. 

Disse teaterforestillinger udelukker film om aftenen, da der skal opsættes scene, lys m.v.  

Men Biffen får lejeindtægter og kommer i kontakt med et nyt publikum. 

Odder Teater er meget begejstret for at kunne vise disse forestillinger i Biffen frem for Spektrum. 

 

Brutto gavekort og gaveboks salg beløb sig i 2021 til knap 100.000 kr. Dette er tilfredsstillende med den 

meget reducerede åbningstid i 2021. 

Det er også muligt at købe Biffens gavebokse i Kvickly og Bog & Idé, men salget her har ikke været 

større end normalt. 

 

Medlemskontingenterne for Biografforeningen Fotorama er steget meget i 2021 i forhold til 2020. 

Medlemsantallet er ifølge BS medlemskartoteket på ca. 630 medlemmer, og selvom det er et mål at 

forøge til 700 medlemmer, er dette endnu ikke lykkedes.  

Indtægten er imidlertid for høj i forhold til antal medlemmer. Det undersøges, om det har noget med skift 

til nytegninger via Flexbillet på Biffens hjemmeside at gøre. 

 

Caféomsætningen i 2021 var lidt mindre end i 2020, men samlet var der et større dækningsbidrag. 

Caféomsætningen relaterer sig meget fast til billetsalget. Således er årets dækningsbidrag på 107.000 kr. 

og et billetsalg på 13.000 billetter ca. det halve af tilsvarende poster for normale år som ex. 2018 og 2019. 

 

Biffens Lokalreklamer har indtægtsmæssigt været hårdt ramt pga. nedlukninger i 2021. 

Udløbsdato på alle bestående kontrakter er løbende forlænget med tiden for lukkeperioderne. 

Dvs. der mangler indtjening for december-maj 2020/21 og december-januar 2021/22, i alt ca. 4,5 

måneders nedlukning. 

FS2 har bidraget med indtægt for regionalreklamer på kun ca. 11.000 kr. Meget skuffende. 

Vi håber FS2 kan bidrage med flere reklamer i 2022, når normale tilstande breder sig. 

Biffens annoncører er dog meget trofaste, hvilket kan ses af flere gentegninger i 2021. Dertil er kommet 

13 nytegninger. Bl.a. havde flere partier reklamer på Biffens lærred op til kommunalvalget i november. 

 

Statens C-hjælpepakker – har været et stort indtægtsmæssigt plaster på såret i 2021. 

Daglig leder har været hjemsendt i godt 4 måneder. Der har ikke været indtægter i samme periode, men jo 

stadig faste udgifter.  

Der har været en del arbejde med at udregne og lave indberetninger til lønkompensation og kompensation 

for faste udgifter. Sidstnævnte har skullet revisor attesteres, så her har vi haft gode hjælpeskemaer og 

generelt stor opbakning fra vores revisor. Det gælder også ved vores indsendelse af slutafregning. 

Betaling til revisor herfor har der også været delvis kompensation for. 

En samlet indtægt for kompensationer på 282.000 kr. 

 

Kursregulering af Biografforeningens værdipapirer har i 2021 givet en finansiel indtægt på 153.000 kr.  

I forbindelse med køb af nyt kino- og lydanlæg i sommeren 2021 blev der hævet et større beløb fra 

porteføljen til betaling af dette udstyr. 

 

6. Udgifter. 

 

Biografforeningen og Biffen har mange faste udgifter, som naturligvis pristalsreguleres, men ellers ligger 

ret stabilt. Husleje, forsikringer, revisor, serviceaftaler, løn, abonnementer, kontingenter m.v. 

Her er der ikke så mange knapper, der kan skrues på. 

 

Driftsomkostninger svinger efter aktivitetsniveau, men poster som forbrug af el, varme og vand ligger 

nogenlunde fast. (Har gjort!). 

Filmleje er den store udgiftspost for biografdrift, men ligger også relativt stabil i normale år. 
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Filmleje % ligger fast, men ligger mellem 50 % for DK premiere film og ned til 35 % for 2. rings  

film ved start 10 uger efter premiere og repriser. 

 

Bestyrelsen er hele tiden opmærksom på, at ingen udgiftsposter ”stikker af”. 

Men det er vigtigt, at vi til stadighed har en flot velholdt og rengjort biograf. 

Det gælder både i publikumsområderne sal, café og toiletter, men også i de bagvedliggende lokaler, hvor 

medarbejderne færdes. P.t. er der gang i renovering af operatørrum og kælder. 

Vigtigt også at der er afsættes penge til sociale arrangementer for Biffens mange frivillige. 
 

 

7. Særlige arrangementer og tiltag i 2021.  
 

Biffen som foreningsdrevet biograf blev d. 26. januar, 2021 31 år. Tillykke – men ingen særlig 

arrangement i den anledning. 

 

Som fast punkt 6 på generalforsamlingens dagsorden er ”Forelæggelse af, debat om og vedtagelse af 

bestyrelsens og generalforsamlingens forslag til fremtidige aktiviteter”. 

På sidste års generalforsamling d. 2.6 blev der ført 19 aktivitetspunkter til referat. 

 

Flere aktiviteter er nogle fortløbende og ongoing opgaver. Som f.eks. medarbejder- og medlems pleje. 

I det følgende skal fokuseres på projekter, der blev gennemført i 2021:  

 

- Ny Kinomaskine og nyt lydanlæg 

Inden genåbningen d. 5. maj fik Biffen installeret den nye Christie CP4415-RGB 4K Pure Laser 

Projector. En meget væsentlig opgradering fra den 10 år gamle Barco projektor, der efterhånden havde 

rigtig mange fejlmeldinger. 

Der er ikke koblet noget 3D udstyr på den nye projektor, men der har heller ikke været udbudt 3D film i 

meget lang tid. 

Omkring Sct. Hans fik Biffen installeret et nyt lydanlæg og nye højttalere - Dolby 7.1 Digital Surround. 

Q-Sys. Er hermed på fuld højde med de bedst udstyrede store kommercielle biografer. 

En samlet investering på ca. 750.000 kr.  

En stor tak til teknikgruppen for oplæring af operatørerne og stor tak til alle operatører for at være så 

super gode til at klare de nye rutiner og opgaver i forbindelse med overgang til det nye anlæg.  

 

- Nyt netværksskab i operatørrummet var ikke på projektlisten, men var nødvendigt da det gamle 

var alt for småt. Blev opsat i forbindelse med at lydanlægget blev installeret. 

Stor tak til Hans Otto for gennemførelse af dette projekt. 

  

- Ny hjemmeside Phoenix II. 

Den nuværende hjemmeside (Phoenix I) bliver ikke opdateret mere. Ca. halvdelen af de 40 danske 

biografer, der bruger Phoenix hjemmeside og Integra billetsystemet er overgået til Phoenix II. 

Firmaet 1StepAhead skubbede derfor mod slutningen af 2021 på med et tilbud om 20 % rabat på Phoenix 

II ved bestilling inden 31.12, 2021. 

Biffen har bestilt og venter nu på at få tilpasset hjemmesiden med vores ønsker i det omfang, det er 

muligt. 

 

- Filmklubben Dok Bif er i gang med første sæson 2021 – 22 med 7 film. 

- BifNet er under stadig udvikling, og de fleste af Biffens medarbejdere har nu login.  

Mange informationer til medarbejderne lægges kun på BifNet. 

Fototavlen i kældernedgangen er næsten færdigudbygget. 

- Flexbillet tilknyttet hjemmesiden for køb af medlemskaber for filmklubberne og tegning af 

medlemskab af Biografforeningen fungerer, men der har været en del ønsker om forbedringer og 

ændringer. Der arbejdes stadig med disse opgaver. 
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- Medarbejdermøde blev afholdt d. 8. maj som et opstartsmøde umiddelbart efter genåbningen d. 

6. maj. Stor tilslutning med mange informationer og udlodning af gode ting fra kælderen.  

- Medarbejderfest blev succesfuldt afholdt på Restaurant Skovbakken d. 13. november med hygge 

i caféen både før og efter. Dejlig stor tilslutning og god stemning. 

Stor tak til Aktivitetsudvalget for et rigtig godt arrangement.  

- Projekt caféfornyelse. Der mangler enkelte detaljer, men der har i 2021 været mange andre 

projekter, der er blevet prioriteret først.  

Der er megen ros fra Biffens kunder foren hyggelig café. 

 

- Kulturhus med biograf. 

Biffens Visionsgruppe har været samlet nogle gange i løbet af 2021, men ikke kommet så meget videre. 

Der har været flere scenarier for en fremtidig biograf-placering i spil – Rosensgade 10, baneområdet med 

Remisen, det gamle Føtex, Centralhotellet. 

Fokus er blevet drejet noget i retning af Centralhotellet, hvor der i løbet af 2021 har været igangsat en del 

aktiviteter i den gamle butik. Den nye lokale ejer er i god dialog med Odder Kommune. 

Indgår som en del af kommunens Midtby strategi. 

Arbejdet i Visionsgruppen fortsætter. 

 

8. Bestyrelsen 

Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder i løbet af 2021, incl. et heldagsmøde d. 7. november. 

De første 5 møder blev afholdt virtuelt på Jitsi Meet. 

Daglig leder deltager i alle bestyrelsesmøder samt heldagsmødet. 

 

Ved generalforsamlingen d. 2.6, 2021 udtrådte Lars Høegh af bestyrelsen efter 9 aktive år. 

En stor tak til Lars for den store indsats i bestyrelsen og i andre arbejdsgrupper i Biffen. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Vithard Villumsen. Der var genvalg til de øvrige 8 medlemmer af 

bestyrelsen. 

 

Bestyrelsens fornemste opgave er til stadighed at inspirere og medvirke til udvikling af Biffen. 

Inspiration og drivkraft dertil sker i et konstruktivt samspil med daglig leder Tomas. 

At sørge for gode og forståelige retningslinjer omkring alle aspekter i det at arbejde som frivillig i Biffen.  

At fremme det gode samarbejde mellem alle medarbejdere og understøtte det gode sociale fællesskab. 

  

Referater fra bestyrelsesmøderne vil fremover være tilgængelige på BifNet. 

9. Biografsamarbejde og brancheorganisationer. 
10 østjyske foreningsbiografer holder 2 gange om året (optimalt) fællesmøder, hvor der drøftes aktuelle 

biografemner og udveksles erfaringer og gode idéer. Biffen deltager i disse møder. 

 

Biffen er medlem af brancheforeningen Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer (FMMB). 

Denne forening er langt den største biograf brancheforening med 89 medlemmer.  

FMMB er sammen med de øvrige 4 brancheforeninger medlem af paraplyforeningen Danske Biografer 

(DB). Lars Werge har siden 1.3, 2020 været direktør for DB. Han fratræder stillingen ultimo maj, 2022.  

 

FAFID - Foreningen af Filmudlejere i Danmark - arrangerer (delvis i samarbejde med DB) 2 store 

filmtræf og 2-3 mindre filmtræf om året. Biffen deltager i disse filmtræf. 

 

 

For Biografforeningens bestyrelse 

Finn Holmgaard Jensen 

12.3, 2022. 


