
Referat for generalforsamlingen i Foreningen Andelen 

afholdt onsdag den 27. juni 2018 

  

Til stede var: fra bestyrelsen Sten Lauritsen, Per Johansen, Jes Plesner, Claus Ogstrup Og 

Anita Sofia Jensen. Afbud fra Svend Olsen og Vivi Andersen 

Desuden havde en 7-8 medlemmer fundet vej til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent: Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Peter Clausen som 

dirigent. Han blev valgt. Peter konstaterede derefter at generalforsamlingen var 

rettidig indkaldt. 

2. Formandens beretning: 

Det har været et rimeligt år for Andelen.  

Vi mangler lidt flere gæster i Andelen. Vores årlige gennemsnit er faldet fra ca. 4000 

personer til ca. 3000 personer igennem de sidste par år. I 2015 havde vi et 

gennemsnit på 80 besøgende pr film i 2017 et snit på 56,6 pr. film 

En af årsagerne kan være at der ikke har været de helt store ”den skal jeg se film”. Vi 

prøver at være med på de helt nye film og have en bred vifte af forskellige film. 

 

Det nyeste tiltag i Andelen er (på mange opfordring) Gamle film, som vi viser  

mandage i løbet af året 2018/2019. 

Folk var rigtige ivrige til at komme med ønsker, dog havde mange af filmene kun et 

ønske. Men det viste sig umuligt at efterkomme nogen af dem. Vi kunne simpelthen 

ikke leje dem nogen steder. 

Derfor slog vi os sammen med Filminstituttets klub Cinemateket, som tilbød os en 

liste, som vi kunne vælge imellem. 

Ud af dem valgte vi 8 film og ved hver film afholder vi en eller anden event. 

 

Bo Mikkelsen holdte et oplæg om gyser genren til filmen ”Vampyr” 

Bo Tao Michaëlis om ”Film Noir begrebet” til filmen ”Sunset Boulevard” 

Champagne til filmen ”La Dolce Vita” 

Kaffe og Chokolade til ”Let’s get lost” 

Det fortsætter vi med efter sommerferien 

Der kommer: 

Festen- Barndommens Gade- Easy Rider og The Band(The last Waltz) hvor der 

også vil være forskellige events. 

 

Desværre har det knebet lidt med at få folk til at støtte op om arrangementerne men 

vi giver det et år mere.  

 

Vi kører også stadig børnebio for børnehaverne og Skolebio for skolebørnene, det 

går rigtig godt. 

 

Vi have kun et arrangement med Odense Film festival sidste år, det andet blev aflyst. 

Vi havde et arrangement med 5 af de vindende film på festivalen, der endte med at 

blive til en international forevisning, da der kom 2 gæster, 1 fra Tyskland og 1 fra 

Australien, der skulle giftes næste dag. 

 

Vi har set alle de operaer fra vores udbyder, som vi havde lyst til, derfor skifter vi 

leverandør og nye operaer i næste sæson og der sniger sig vist også en enkelt 

operette ind. 



 

Nye tiltage i Andelen kan nævnes: 

Renoveret bagvæg(vi håber det holder) - nye skilte over porten på begge sider- nu 

med lys bag ved. Der kommer også skilte op ved Pilebækken og et udhængsskab. 

 

Vi har bestilt 3 nye døre, det har taget lang tid pga kommunen. Men vi håber de 

bliver sat i her i sommer. 

 

Vi har skiftet bank, er gået fra Nordea til Rise Flemløse Sparekasse og har fået 

mobilepay. 

 

Der er også kommet flere operatører til i løbet af året (vi er nu 9) og det er vi glade 

for. Der er faktisk flere der gerne vil tage en tjans for Andelen, så det er dejligt. 

 

Selvom der har manglet lidt publikum i år, så har vi alligevel formået at lave et lille 

overskud. Det er et tegn til at vi forsat skal forsøge at holde vores udgifter nede. 

 

Pga Ugeavisens nye uddelingsdage, har vi  efter sommerferien valgt at skifte film  

om torsdagen, stadig med lukkedag om mandagen. 

 

3. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

4. Kontingentet er uændret 200 kr. for husstande og foreninger og 125 kr. for enkelt 

medlemmer. 

5. Der var ingen indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse: 

På valg var: Sten Lauritsen, Claus Ogstrup, Jes Plesner (modtog alle genvalg) 

Svend Olsen genopstillede ikke og Per Johansen ønsker at udtræde. 

Peter Clausen og Thomas Danielsson stillede op 

Der var ligeved at blive kampvalg, da Eli Poulsen også ønskede at stille op. 

Men han ville alligevel vente til næste år. 

Supl. blev genvalgt 

Annemarie Kristensen 

Søren Birk 

Bo Lærke. 

Registret revisor: Henning Knudsen blev også genvalgt. Han gør det godt og han gør 

det gratis. 

7. Eventuelt. 

Her var en livlig debat. Hvordan får vi flere til at gå i biografen? Kan man lave lidt 

mere reklame for filmene i avisen, anmeldelser osv. Hvordan får vi fat i de unge 15-

25-årige? Samarbejde med navigationsskolen og Vuc. Få Jesper Bus til at lave en 

bifbus afgang. Eli ville gerne lave en instagramprofil, hvor han ville omtale filmene. 

Lad de unge lave YouTubereklamer om filmen, målrettet de unge. 

Lave reklame der retter sig mod de tyske, hollandske sejlere i skuldersæsonerne. 

Hvordan får vi flere penge til biografen? Reklamebilleder på lærredet mellem kl. 19-

19.30 Salg af t-shirts med Andelens logo på. 

Måske er tiden inde til at vi skal have er PR udvalg og dette kan man godt være 

medlem af uden at være i bestyrelsen. 

 

 

Referent Anita Sofia Jensen 

   


