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Det er naturligvis lidt akavet at skulle fremlægge generelle retningslinjer for 
dette år, som jo nu stærkt nærmer sig sin afslutning. Så det bliver lidt en 
blanding af, hvad vi allerede har gjort, er i gang med og vel også udover 
indeværende år i bestyrelsen har tænkt i. 

Med nedlukningen af biograferne fra marts og til den reducerede genåbning i 
juni er der jo et helt klart fokus, som vi jo slet ikke har et kvalificeret overblik 
endnu, nemlig hvordan klarer vi os på langt sigt økonomisk. Gitte Just og jeg 
har ansøgt om statslig støtte til faste udgifter i perioden og har fået bevilget 
godt kr. 41.000, -. Og det er dog et pænt plaster på såret, men vi har jo heller 
ingen omsætning og dermed indtægter haft i perioden. Så vi er i gang med at 
fortsætte med at søge i de yderligere hjælpepakker, der er kommet. Men 
biograferne i almindelighed er jo, som alle ved, i krise – ikke mindst fordi der 
ikke produceres det antal film, der normalt gør og dem der er, holdes tilbage. 
Her på det sidste blev Bond filmen endnu engang udsat – for tredje gang. Hvor 
alt det ender, ved ingen. Men vi forsøger at følge med og opsøge de 
muligheder der gives.  

En af de fokusområder vi i øvrigt har haft i dette år, har været at øge antallet 
af medlemmer i vores forening. Tidligere, da medlemskontingentet var på 50 
kroner, var det ikke en indtægt som havde megen betydning i det samlede 
regnskab. Vi fik øjnene op for at det måske kunne være anderledes, da vi 
sidste år i november var et par stykker til konference i FMMB i Odense og kom 
i snak med en repræsentant fra Langelands biograf. Her havde de faktisk 1000 
medlemmer á kr. 100,- .  Det vil vi formentlig ikke kunne nå, men det halve 
kunne måske være en mere realistisk målsætning. Og hvis det kunne lykkes, 
kunne det være med til at frigøre os fra vores tilbagevendende ansøgninger til 
kommunen. Vi er på vej i denne proces, men jeg vil gerne appellere til alle 
vores medlemmer om at være aktive ambassadører og skaffe en eller to 
medlemmer hver. Så ville vi være i hus. I det hele taget kunne det med 
medlemmer og medlemspleje være et sted vi gjorde mere ud af. 

Når nu det ikke vrimler med film for tiden – selvom vi måske ikke er helt så 
hårdt ramt, da vi trods alt kun skal have film i den ene sal vi har. Godt vi ikke 
har 8 filmsale. Det må være et mareridt. Men alligevel! – Skal vi så til at 
overveje mere end vi hidtil har gjort  at Kosmorama skal anvendes mere til 
andet end film. – Streaming af begivenheder, fodboldkampe, motorløb og hvad 
ved jeg. Jeg kom til at sige til journalisten fra Sjællandske at vi måske skulle til 
at have forskellige musikarrangementer tilbage i biffen. Ikke specielt 
gennemtænkt, men han skrev det så alligevel!! 



Renovering af biffen. I år – før coronaen – var vi en gruppe, der var begyndt at 
kigge på, hvad der skal gøres for at opgradere vores biograf rent fysisk. Det er 
meget længe siden at der for alvor er gjort noget. Vores stole er mere end 25 
år gamle, gulvet trænger til en omgang. Er vores elinstallationer som de bør 
være og så videre og så videre. Vi gav os selv lov til at drømme og startede 
uden at begrænse os. Måske skal salen ikke bare have en make over. Måske 
skal der virkelig tænkes stort og renoveringen skal være gennemgribende. Med 
nyt lærred, - fagfolk siger at vores lærred er for lille i forhold til salens længde. 
Måske en anderledes belysning – nye farver på væggene. Der kunne være nok 
at tage fat på. Vi nåede ingen konklusioner og det skulle have været et af 
emnerne til stormødet for aktive i foråret. Men så kom coronaen og i 
mellemtiden er Arne gået bort og Lars blevet ukampdygtig. Men nu skal vi 
videre, så jeg indkalder jer – Else, Gertrud og Tommy. Ideer og andre 
interesserede er velkomne. 

Det var vist det. 

 


