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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 2020 
ved 

GENERALFORSAMLINGEN d. 2. juni, 2021.  
 

 

Pyha - 2020 har været et vildt udfordrende år! Corona har været den altdominerende faktor for erhverv, 

privatliv, det sociale liv osv. 

Biffen blev som al andet kulturliv tvangslukket fra og med 12. marts til genåbningen d. 2. juni. 

Den planlagte generalforsamling i 2020 var netop fastsat til 12.3. 

Og i december var smittetallene igen blevet så høje, at biograferne igen blev tvangslukket fra og med 11. 

december. Med genåbning for 14 dage siden d. 6. maj, 2021. 

I alt en lukkeperiode for Biffen i 2020 på 3,3 måneder. Aldrig i Biffens mere end 30 årige levetid har der 

været SÅ stille i lokalerne. TRÆLS! 

Men vi kan glæde os over, at de fleste af Biffens fantastiske medarbejdere er sluppet nådigt gennem 

Corona pandemien indtil nu med kun meget få smittede og uden alvorlige sygdomsforløb. Så vidt 

bestyrelsen er bekendt. 

 

1. TAK, TAK, TAK!! Til alle Biffens frivillige medarbejdere. 
 

De danske biografer blev for nylig af de Danske Filmkritikere hædret med en Æres-Bodil. 

Denne hæder vil vi gerne videregive til alle Biffens frivillige ildsjæle.  

De er en fuldstændig uundværlig ressource for driften af Biffen – og gør netop de foreningsdrevne 

biografer til noget helt specielt ved den nære og omsorgsfulde kontakt med publikum. 

Den gode og varme ånd mellem alle medarbejdere er et stærkt kendetegn for Biffen. Dette smitter 

forhåbentlig af på Biffens kunder, som forhåbentlig får en total kvalitetsoplevelse når de ser film i Biffen. 

 

Trofastheden overfor Biffen har i den lange lukkeperiode i 2020 også vist sig ved, at kun enkelte 

medarbejdere har fundet andre ”græsgange” og er stoppet. 

Gejsten var intakt, så snart vi kunne genåbne i juni. TAK for det! 

Generelt en stor tak til alle Biffens nuværende ca. 140 frivillige for deres indsats i 2020.  

 

Der er stor fokus på naturens biodiversitet i disse år. 

Hvis man tænker diversitet overført til en gruppe frivillige, tror jeg, at den mangfoldighed og 

forskellighed der er kendetegnende for Biffens medarbejdere er en styrke. Både indadtil og udadtil 

overfor publikum. 

 

Bestyrelsen vil gerne udtrykke vores store respekt for den store indsats i 2020 fra alle Biffens frivillige 

medarbejdere. TUSIND TAK!! 

mailto:post@biffen-odder.dk
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2. TAK, TAK, TAK!! Til Biffens daglige leder 

 
Da Biffen blev Corona-lukket i marts og igen i december, var der ikke så meget at lave for Tomas på 

kommandobroen.  

Tomas har derfor været hjemsendt i ca. 3 måneder i alt i 2020. Med lønkompensation til 

Biografforeningen fra statens Corona hjælpepakker. 

Vi sætter alle stor pris på, at Tomas ikke brugte tiden på at finde andet job ;-) og er tilbage og giver den 

fuld gas.  

Under Corona nedlukningen blev Biffens mail tjekket med jævne mellemrum af bestyrelsen, og Tomas 

deltog i de virtuelle bestyrelsesmøder, der blev afholdt i den periode. 

 

Efter flytning til Fredericia i løbet af 2020 arbejder Tomas et par dage om ugen hjemmefra med en online 

opkobling til Biffens kontor. Dette fungerer rigtig fint.  

 

Hovedopgaverne for den daglige leder er naturligvis fastlæggelse af filmprogram, booking og indtastning 

af filmprogrammet med dertil hørende PR arbejde m.v.  

Tomas har siden sin ansættelse i 2017 skabt et hav af kontakter til andre kulturaktører, foreninger, 

uddannelsessteder m.v., og dette netværk bruger han til at stable en lang række af ekstraordinære 

særarrangementer på benene. Delvis i samarbejde med Eventudvalget. 

Desværre måtte han bruge nogle dage efter nedlukningen i marts, 2020 på at aflyse alle disse 

særarrangementer. Øv. 

 

I løbet af 2020 lykkedes det igen at få flere oplægsholdere og debattører til Biffen. 

Her skal nævnes instruktør Frelle Petersen (filmen Onkel) og Tor Nørretranders, der efter filmen Vores 

Mand i Amerika havde en meget spændende diskussion omkring det at være rebel med instruktøren til 

filmen, Christina Rosendahl. 

 

Tomas har været projektleder på hele Projekt Caféfornyelse, der blev igangsat i 2019.  

Målet var at være færdig til Biffens 30 års jubilæum. Dette lykkedes næsten. Biffen har fået en fantastisk 

flot café, men desværre har den ikke været brugt så meget i 2020 grundet Corona lukning og restriktioner. 

Tomas deltager i rigtig mange møder i flere af Biffens arbejdsgrupper. Dette udmønter sig hele tiden i nye 

aktiviteter og en stadig udvikling af Biffen. 

 

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 spændende initiativer. TUSIND TAK!! 

 

3. Repertoire og billetsalg i 2020. 
 

Som det fremgår af figur 1 faldt billetsalg og –omsætning naturligvis drastisk i 2020. 

Et fald i antal billetter på 39 % til 14.334 stk. i det normale repertoire. 

Et fald i billetomsætning på 41 % til kun 769.000 kr. netto. 

 

På landsplan havde de danske biografer i 2020 en nedgang på ca. 46 % i antal solgte billetter. Der blev 

kun solgt godt 7 mill. stk. i 2020 mod godt 13 mill. stk. i 2019. 

Til gengæld havde de danske film en helt ekstraordinær stor andel på 50 % af alle solgte billetter. 

I tabel 1 ses dette også ved at 7 film i top 10 er danske. 

Normalt udgør de danske film på landsplan 25-30 % af de solgte billetter.  

 

De danske film fik denne store andel i 2020, fordi mange store udenlandske film fik udskudt premieredato 

på grund af Corona nedlukning i USA, UK m.v. F.eks. James Bond. 

Nogle store udenlandske film blev slet ikke vist i biografen, men sendt direkte til streamings tjenester. 
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Desuden blev mange filmproduktioner aflyste eller forsinkede grundet Corona. 

 

 

 
Figur 1. Billetsalg og –omsætning. 

 

 

Det bliver spændende at se, hvordan biografpublikummet reagerer, når det bliver normale tider? 

Vil de strømme til biograferne, eller har de vænnet sig til (og stiller sig tilfreds med) film på NetFlex, 

HBO m.v.? 

 

Trods nedlukning hentede Tomas ialt 27 Danmarkspremierer til Biffen. Halvdelen i top 20. 

Også i 2020 var der 3 film som solgte mere end 1.000 billetter. 

At bemærke er også, at alle 9 Biografklub Danmark (BKD) film, der havde premiere i 2020 ligger på top 

16. 

Det er en stående diskussion iblandt især de små biografer, om ikke repertoirevalget i BKD burde rettes 

mere mod smallere film. Billetsikre danske film som Druk og De forbandede år ville sagtens kunne sælge 

mange billetter uden ”rabat” fra BKD. Og dermed give en betydelig højere billetindtægt til biograferne. 

 

De store danske film giver Biffen en rigtig god indtægt, men derudover er der jo en lang række gode 

lækkerbiskner af specielle film på repertoiret. Disse sælger måske ikke så mange billetter, men giver 

fantastiske og inspirerende filmoplevelser. 

Her kan nævnes flere film fra Cinematekets klassiker katalog – flere med oplæg. 

Palæstinensisk filmfestival, Miljøfilm, 3D kunstfilm m.v. 

 

Generelt må vi med de udfordrende betingelser omkring Corona, med bl.a. begrænset antal publikummer 

i en stor del af efteråret, være meget tilfredse med resultatet for 2020.  
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    BIFFEN ODDER,  TOP 20, 2020 
     

No. Film 
Forestil-

linger Billetter Snit Brutto, kr Bemærkning 
Ranking 

DK 

1 De forbandede år (incl. tekstet) 22 1.387 63,0 74.245 DK prem. BKD 4 

2 Druk 25 1.252 50,1 83.095 DK prem. BKD 1 

3 Retfærdighedens Ryttere (incl. tekstet) 22 1.027 46,7 83.080 DK prem. 2 

4 Klovn the Final 17 763 44,9 60.355 DK prem. 3 

5 Far til Fire og Vikingerne 18 738 41,0 54.105 DK prem.  6 

6 Frost 2 - 2D, DK tale   (premiere 25. dec. 2019) 7 602 86,0 39.650   5 

7 Vores mand i Amerika (incl. tekstet) 27 567 21,0 31.953 DK prem. BKD 8 

8 Madklubben (incl. tekstet) 22 548 24,9 41.750 DK prem.   

9 Little Women 16 517 32,3 31.583 DK prem. BKD   

10 Parasite 16 440 27,5 32.260     

11 Erna i Krig (incl. tekstet) 12 392 32,7 21.238 DK prem. BKD   

12 Undtagelsen,  Tekstet version 11 332 30,2 18.870 DK prem. BKD   

13 Drømmebyggerne 12 322 26,8 23.660 DK prem.    

14 Bombshell - Opgørets time 12 314 26,2 14.690 DK prem. BKD   

15 Wild Rose 16 269 16,8 14.200 DK prem. BKD   

16 Lille Sommerfugl (incl. tekstet) 9 259 28,8 14.722 DK prem. BKD   

17 Julemandens datter 2 - Kong Vinters Kystal 4 140 35,0 9.020     

18 Trolls på verdensturné - DK tale 7 115 16,4 7.990     

19 Familien Bigfoot 8 111 13,9 7.760     

20 Ellevilde Ella - DK tale 6 102 17,0 7.490     

 
                                          TOTAL 289 10197   671.716     

 
                                          Gennemsnit     34,1   

  

 
           BKD = Biografklub Danmark 

      Tabel 1. Biffen Top 20. 

 

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

 
Corona nedlukningen i foråret 2020 betød at enkelte film i filmklubberne blev udskudt, men gennemført 

efter genåbningen i juni. Alle klubber fik gennemført deres programsatte film i 2020. 

  

De 4 børnefilmklubber havde en samlet billetomsætning på 113.000 kr., hvilket er en minimal nedgang i 

forhold til det meget flotte år 2019. Mindre stigninger for MY- og Mini Bif, men tilbagegang for B-

Tween Bif og Big-Bif. 

 

Filmklubben Den Smalle har desværre haft en mindre tilbagegang i antal medlemmer i forhold til 2019, 

men der sælges altid en del løssalgsbilletter til disse klubaftener. Disse registreres i det alm. 

filmrepertoire. 

På grund af Corona restriktioner har der ikke været spisning før filmene hele efteråret. 

 

Senior Bif har et rigtig fint og konstruktivt samarbejde med Ældresagen. Medlemsantallet er steget igen i 

2020, men indtil videre fortsættes med én visning i 2021, men dette evalueres løbende.  

Konceptet med oplægsholder samt kaffe & kage og diskussion efter filmen er en stor succes. 

Grundet Corona og alderssammensætningen i denne klub har der ikke været så stor tilslutning til 

efterårets film som sædvanlig.  

Vi håber, at seniorerne vender tilbage til Biffen og Senior Bif, nu de er blevet vaccinerede. 
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Opera Bif har haft sin 2. sæson med en fordobling af medlemstallet i forhold til 2019. 

Endnu en succesfuld filmklub i Biffen. Der vises 4 forestillinger pr. sæson. 

Som supplement har Biffen afholdt operafortællinger, hvor der af den lokale operaekspert Søren 

Schelling sættes fokus på en bestemt opera. Stor tilslutning til arrangementet i september 2020. 

 

Ung-Bif er stadig i sin vorden, men arbejdsgruppen holder fokus på at skaffe flere medlemmer og udvide 

repertoiret i samarbejde med daglig leder. De unge gives 20 kr. i rabat til de udvalgte film fra det normale 

repertoire. 

Der forsøges desuden med forskellige sociale arrangementer. 

 

Ordningen Med Skolen i Biografen (MSIB) har i 2020 givet en 13 % mindre indtægt end i 2019.  

I alt 36.000 kr. 

Biffen afregnes med 18 kr. pr. billet. Filmleje og administrative udgifter til ordningen betales af Odder 

Kommune. Ordningen skal fornyes for en ny 2 årig periode i foråret 2021. 

 

Baby Bif og Eftermiddags Bif er i princippet også filmklubber, men uden medlemskaber. 

Der vises udvalgte film i Baby Bif ca. en gang om måneden- dog ikke i sommermånederne. 

Eftermiddags Bif 1-2 gange om måneden afhængig af film i repertoiret, som egner sig specielt til ”det 

modne publikum”. 

 

5. Biffens øvrige indtægtskilder. 
 

De lukkede forestillinger gav i 2020 en indtægt på 35.000 kr., hvilket er næsten en fordobling af 

indtægten for 2019. Trods Corona lukningen. 

Det viser, hvor vigtigt et godt netværk og mange forbindelser til skoler m.v. er.  

Afhænger naturligvis også af udbuddet af film. 

 

Udleje sal har givet næsten samme indtægt som i 2019 trods Corona nedlukningen. I alt 11.000 kr. 

I denne indtægt indgår udleje til Odder Teater, som Biffen har indgået et konstruktivt samarbejde med. 

Odder Teater har i 2020 afviklet 2 forestillinger fra deres repertoire i Biffen. Til de små forestillinger 

finder de Biffen meget bedre egnet end Spektrum. 

Samarbejdet fortsætter i 2021, hvor der er planlagt flere forestillinger i Biffen. 

 

Biffens gavekort og gavebokse gav et bruttosalg på 115.000 kr., hvilket kun er halvdelen af det 

budgetterede og 40 % under salget i 2019. 

Dette skyldes dels den lange Corona nedlukning, dels at Kvickly ikke købte en stor mængde gavebokse til 

medarbejderjulegaver, som de har haft tradition for tidligere. 

Biffens kiosk kunne heldigvis holde åbent efter nedlukningen af biografdriften i december, hvilket 

reddede det normale store gavekort-salg op til jul. 

 

Medlemskontingenterne for Biografforeningen Fotorama er steget lidt i 2020 i forhold til 2019. 

Medlemsantallet er nogenlunde stabilt på godt 600 medlemmer, og selvom det er et mål at forøge til 700 

medlemmer, er dette endnu ikke lykkedes.  

I de sidste 2 måneder af 2020 blev caféværterne opfordret til at deltage i en konkurrence for tegning af 

flest nye medlemskaber. 

Suveræn vinder med 44 % nytegninger af i alt 18 stk. blev onsdag hold 2. Præmien var 3 flasker god 

rødvin.  

  

Caféomsætningen i 2020 viser et fald på 45 % i forhold til 2019. Altså i samme størrelsesorden som 

nedgang i billetomsætning. Et salg på kun 272.000 kr.  

Vi havde kalkuleret med en stigning i caféomsætningen efter caféfornyelsen, men på grund af Coronaen 

har kunderne været mere tilbageholdende med at benytte caféen, hvor der også var begrænset adgang. 

Corona lukning har desuden medført en del svind p.gr.af varer med overskredet udløbsdato. 
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Biffens Lokalreklamer må desværre igen i 2020 notere en nedgang i indtægten, der bliver på 

186.000 kr. Dog et tilfredsstillende resultat, da flere lokale erhvervsannoncører jo også har været ramt af 

Corona nedlukninger. Men især indtægten fra de regionale reklamer, leveret af FS2, har været meget 

skuffende i 2020. 

 

Corona hjælpepakkerne – lønkompensation for hjemsendt daglig leder og kompensation for faste 

udgifter – har givet en samlet indtægt på 139.000 kr. 

 

Værdipapirer. Bestyrelsen besluttede primo 2020 at investere 2 mill. kr. af foreningens bank indestående 

i to lavrisiko værdipapir porteføljer. Bl.a. for at begrænse udgift til negativ bankrente. 

Disse papirer har givet et samlet afkast på 224.000 kr. Meget tilfredsstillende. 

 

6. Udgifter. 

 

Corona tvangslukningen af Biffen på godt 3 måneder i 2020 betød ingen billet- og caféindtægter m.v. 

Men en del udgifter forsvandt samtidig helt eller delvist også. 

Ingen filmleje eller Koda. Nedsat el- og varmeudgifter samt flere andre udgiftsposter blev reduceret. 

Men udgifter til løn, husleje, forsikringer, service abonnementer m.v. var uforandret. 

Statens hjælpepakker med kompensation til løn og en del faste omkostninger var dog en stor økonomisk 

hjælp. 

 

Udgifter til teknik og vedligehold samt administration blev stort set som budgetteret, mens 

lokaleomkostninger var noget mindre end budgetteret og også mindre end i 2019. 

 

Odder Kommune, som ejer hele bygningen Rosensgade 10, har hidtil stået for udlejningen af 2. sals 

lejlighed. 

Da den mangeårige lejer medio 2020 fraflyttede lejligheden overtog Biografforeningen 2. sals lejemål pr. 

1.7. Biografforeningen står derfor nu som lejer af hele ejendommen – fordelt på 3 lejemål. 

2. sals lejlighed er genudlejet, således at det for Biografforeningen er et udgiftsneutralt lejemål. 

Fordelen ved at Biografforeningen står som lejer og fremlejer er, at det med denne ordning er muligt at 

sætte en tidsbegrænsning på lejemålet, i det tilfælde at foreningen selv får brug for lejligheden. 

Til f.eks. en gennemførelse af projekt sal 2.  
 

 

7. Særlige arrangementer og tiltag i 2020.  
 

Biffen som foreningsdrevet biograf viste den første film d.26. januar, 1990 og kunne dermed d. 26. 

januar, 2020 holde 30 års jubilæum. HURRA!!! 

En kæmpe tak til alle initiativtagere til stiftelsen af Biografforeningen Fotorama, der dannede grundlaget 

for Biffen, og til alle ildsjæle, som fik genstartet biografdriften i Odder efter at den privatdrevne biograf 

Fotorama lukkede i april 1989. 

 

Jubilæet blev fejret med plancheudstilling og reception på centralhotellet. Der var besøg fra nær og fjern. 

Dejlig feststemning, mad fra Folkebistroens Foodtruck, vin og mange flotte gaver. 

Efterfølgende arrangement i Biffen med taler og underholdning. Om aftenen blev vist klassikeren 

”Blinkende lygter” og musikfilm Mama Mia. 

I forbindelse med jubilæet var der konkurrencer på Facebook om gavebilletter. 

 

På generalforsamlingen, der på grund af Corona lukningen og forsamlingsforbud først blev afholdt 3. 

september, 2020, blev fremlagt 15 aktivitets-punkter, som bestyrelsen, i samarbejde med daglig leder, 

skulle eller havde arbejde med frem mod generalforsamlingen 2021. 

I det følgende er der fokuseret på de vigtigste aktiviteter 
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- Kulturhus med biograf. 

Med afsæt i debatmødet omkring Kulturhus afholdt i Biffen i 2019; Odder Kommunes kulturstrategi; 

Kulturforeningens strategispor; den løbende debat omkring udviklingen af Odder Midtby og ikke mindst 

Biffens interne drøftelser omkring etablering af en sal 2 nedsatte bestyrelsen i årets løb en Visionsgruppe. 

Der er holdt flere møder og opstillet forskellige scenarier vedr. udvikling af Biffen med bl.a. en sal 2. 

Arbejdet i denne gruppe genoptages efter en Corona pause. 

 

- Projekt caféfornyelse. 

Som tidligere nævnt var målet i store træk at afslutte dette projekt inden 30 års jubilæet. 

Lykkedes næsten, men der var et par leverance forsinkelser.  

Caféen har fået det ønskede look og står flot og indbydende. 

Det er mindre detaljer, der stadig mangler for at dette projekt er afsluttet. Tomas som projektleder 

indkalder arbejdsgrupperne til de afsluttende beslutninger. 

 

- Medlemspleje. Medlemmer af Biografforeningen har fået tilbudt særpris ved udvalgte film. 

Der arbejdes på at få en komplet mail-liste til disse medlemmer, så der lettere kan udsendes 

invitationer til sådanne event fremover. 

- Touchskærme til Integra blev installeret i maj, og der blev gennemført kurser inden genåbning. 

- Flexbillet er afløser for det gamle betalingssystem på Biffens hjemmeside. Blev installeret og 

justeret i 2020, men for filmklubbernes vedkommende får det først virkning fra 2021 sæsonen. 

Medlemskab af Biografforeningen betales også via Flexbillet. 

- DaBuf = Landsforeningen af Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber. 

Som en del af Flexbillet projektet er Biffen blevet medlem af denne forening og kan dermed 

trække på deres katalog og erfaringer omkring børnefilmklubber. 

- 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. 

- AURA fiber er installeret og Biffens netværk stærkt opgraderet. 

- Medarbejderfest blev succesfuldt afholdt på Restaurant Skovbakken d. 1. februar og  

Medarbejdermøde afholdt i november.  

- Corona retningslinjer, -vejledninger – afspritninger og –afvaskninger har været en daglig del af 

medarbejdernes opgaver i løbet af 2020. 

Tak for jeres indsats også på dette område. 

8. Bestyrelsen 

Der har været afholdt 13 bestyrelsesmøder i løbet af 2020, incl. et heldagsmøde d. 11. oktober. 

Heldagsmødet tilstræbes afholdt snarest efter generalforsamlingen hvert år. Dels for at introducere nye 

bestyrelsesmedlemmer i foreningens arbejde, men primært for at fastlægge større opgaver for det 

igangværende biografår. Specielt sent i 2020 grundet den sene generalforsamling d. 3.9. 

 

Daglig leder deltager i alle bestyrelsesmøder samt heldagsmødet. 

Flere møder er i 2020 afholdt virtuelt. Har fungeret meget fint, men det er nu bedst og sjovest at holde 

fysiske møder. 

 

Ved generalforsamlingen 2020 blev Ditte Trolle, Jytte Fisker og Helle Skouboe nyvalgte til bestyrelsen. 

Jeanette Thulstrup og Gert Träger udtrådte af bestyrelsen. Gert efter rigtig mange år som en meget 

engageret kasserer. 

En stor tak til både Jeanette og Gert for deres store indsats i bestyrelsen og i Biffen. 

 

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

Inspiration og drivkraft dertil kommer ofte fra og i samspil med daglig leder Tomas. 

At sikre at publikum får en god helhedsoplevelse, når de ser film i Biffen eller besøger caféen. 
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At sørge for gode og forståelige retningslinjer omkring alle aspekter i det at arbejde som frivillig i Biffen. 

At sørge for tilstrækkelig information om stort og småt. 

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

  

Bestyrelsesmøderne er strukturerede, inspirerende, målrettede i en god og munter dialog og tone. Det er 

mega hyggeligt  

9. Biografsamarbejde og brancheorganisationer. 
 

Biffen afholdt d. 19. september møde i gruppen af 10 østjyske FMMB småbiografer. 

Desværre deltog kun 4 biografer i mødet – grundet Corona. 

Disse møder tilstræbes afholdt 2 gange om året. Der diskuteres aktuelle biografemner og spørgsmål vedr. 

det at drive små foreningsbiografer. 

 

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

Denne forening er langt den største biograf brancheforening med 89 medlemmer. Heraf 72 forenings-,  

6 private og 11 kommunale biografer. 

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

 

Gennem flere år har FMMB´s 2 repræsentanter i DB bestyrelsen været stærkt utilfreds med især 

lukkethed omkring mange forhold i DB, men også organisationen og kontingentberegnings modellen. 

Derfor havde FMMB bestyrelsen indsendt en sikkerhedsopsigelse af medlemskabet af DB med virkning 

fra udgangen af 2020. 

Det var meningen, at dette drastiske tiltag skulle drøftes med medlemmerne op til en beslutning på 

FMMB generalforsamlingen i marts 2020. 

Men grundet Corona nedlukning blev FMMB generalforsamlingen først afholdt ultimo september. 

 

I løbet af 2020 skete flere ændringer i DB. 

Pr. 1.3, 2020 blev Lars Werge ansat som ny direktør for DB. Signalerede en helt anden og mere positiv 

tilgang til flere af de kritiserede forhold i DB. 

På FMMB generalforsamlingen i september blev der med bl.a. baggrund i Lars Werges virke udtrykt 

forhåbninger om bedring af forholdene i DB, og derfor blev udmeldelsen af DB trukket tilbage. 

 

Medio december, 2020 tiltrådte DB bestyrelsen, at Torben Villesen, Cinema Helsingør overtog 

formandsposten i DB bestyrelsen efter Mette Schram, der havde fungeret som konstitueret formand i godt 

et år. 

Altså en mere klar organisations struktur med direktør og bestyrelsesformand. 

Som sidste forbedring (indtil videre) er det nu muligt for biograferne at se referater fra DB 

bestyrelsesmøderne. 

FMMB biograferne kan nu håbe, at der ændres i kontingent beregnings måden. 

 

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

filmtræf og 2-3 mindre filmtræf om året. 

Her kan biografer og filmfolk se kommende premierefilm og mødes til sociale sammenkomster. 

Biffen deltager primært i de 2 store træf. 

 

 

For Biografforeningens bestyrelse 

Finn Holmgaard Jensen 

21.maj, 2021. 

 


