Bestyrelsens beretning 2020
Covid-19 virus kom til at præge aktiviteterne i 2020.
Bestyrelsen fulgte udviklingen og var opmærksom på, at der ved høje smittetal kunne blive tale om, at vi skulle indføre
foranstaltninger, så det fortsat kunne være trygt at gå i biografen for vore kunder og medarbejdere.
Vi var derfor ikke uforberedte, da situationen forværredes og Kulturministeriet efter Statsministerens første pressemøde
6/3 udstedte en række anbefalinger om hygiejne og større afstand mellem sæderne.
Allerede næste dag samledes bestyrelsen for at iværksætte handlinger, som kunne reducere faren for smitte - på såvel
kort som længere sigt.
Foranstaltningerne, der opfyldte myndighedernes anbefalinger, blev straks iværksat af alle de involverede
arbejdsgrupper, og kunderne blev informeret.
Vi havde en række udsolgte forestillinger i de følgende dage inkl. vores årlige Filmfestihvalsø. Derfor informeres alle om,
at billetter kunne refunderes, hvis man ikke følte sig tryg ved situationen.
På generalforsamlingen 11. marts oplyste formanden, at man forventer et tilfredsstillende resultat for 2020. Men
omfanget af coronavirus, og de restriktioner, som dette måtte medføre, kan få indflydelse på vore aktiviteter og resultat.
Efterfølgende samles bestyrelsen og erfarer, at landet lukker ned.
Allerede næste formiddag orienterede vi via alle informationskanaler om, at biografen ville lukke fra 12/3 – 29/3 og at alle
arrangementer i forbindelse med Filmfestihvalsø 13. – 15. marts 2020 aflyses.
Men nye restriktioner gør, at biografen ikke kan åbne 30/3, så vi informerer om, at vi holder lukket indtil videre. Samtidig
oplyser Metropolitan Operaen, at 3 forestillinger, som vi har på programmet, ikke opføres, da operaen lukker.
Der begynder nu for alvor at tegne sig et ugunstigt billede for Hvalsø Bio i 2020.
I de sidste dage af april begynder vi overvejelser om, hvorledes vi med de forventede yderligere restriktioner, kan sikre
trygge forhold.
Den 30/5 er vi klar med planerne, der er meget omfattende for at sikre afstand og reducere smitterisiko med bl.a.
skærme mellem billetsælger og kunde, og indebærer, at vi kun sælger halvdelen af pladserne, for at sikre kundernes
tryghed. Det er en væsentlig reduktion i forhold til det foreskrevne.
Og endelig genåbner vi 6/6.
I oktober indføres der regler om mundbind. Krav når du går eller står.
Vi foretager løbende opfølgning og tilpasser vore interne regler, for at sikre mod smitte, og for at skabe tryghed. Buffet
ændres til servering på pladsen etc.
Men smitten stiger og i Lejre kommune rammer vi loftet, så biografen må lukke 9/12 til 3/1.
Som vi nu ved, varer lukningen til 6/5 2021.
Det er dejligt at kunne konstatere, at alle de aktive har været stålsatte på, at alt – trods de vanskelige forhold – skulle
fungere i den normale gode ånd, der fokuserer på kundernes tilfredshed og tryghed. Og der er ydet en ekstra indsats,
hvor der har været behov.
Kunderne har kvitteret med tak og smil.

Covid-19 situationen har i 2020 - med næsten 3 måneders lukning i foråret og en lille måned i december - ramt
biografens økonomi hårdt. Også på grund af det reducerede pladsudbud, og fordi nogle af de store film er blevet udsat,
og arrangementer med stor omsætning aflyst.
Disse forhold har medført, at overskuddet fra de åbne 8½ måned er brugt til at dække de faste omkostninger
Uden hjælp fra Regeringens hjælpepakker på 61.576 kr. ville vi have haft et lille underskud, men nu er det samlede
resultat er et overskud på 52.895 kr.
Hjælpepakkerne er ikke tilstrækkelige, for i realiteten har vi brugt overskuddet fra de åbne 8½ måned til at kompensere
for konsekvenserne af indgrebene.
Normalt har vi et overskud på mellem 250.000 – 300.000 kr. Så investeringsmulighederne i de kommende år er stærkt
reducerede.
Lånet af indbetalt moms har medvirket til, at vi har haft en tilfredsstillende likviditet.
Antallet af solgte billetter til de programsatte forestillinger er 36% lavere end i 2019.
Antallet af kunder til klubaktiviteterne og udlejning er 55% lavere end i 2019.
Det samlede antal kunder/billetter var 13.486, et fald på 40%.
Indtægterne for billetsalget var samlet set 840.027 kr. Et fald på 36 %.
Resultatet af salget i cafeen er faldet med 55% i forhold til 2019.
Billetsalget sammensætter sig således:
Antal billetter

2020

2019:

2018:

Ordinære forestillinger

8.941

14.868

14.182

OperaBio

796

938

1.227

DOX:BIO

0

0

125

Filmperler

1.182

1.274

962

0

0

120

10.919

17.080

16.616

270

300

324

1.215

1.416

1.200

Skolebio

453

1.783

1.880

Filmrække/ÆldreSagen

501

690

690

Udleje private/SFO e.t.c./Lukkede forestillinger

128

1.464

585

2.567

5.653

4.679

13.486

22.733

21.295

DKT-Bio
I alt forestillinger
Cinema Paradiso
Børne- og Ungdomsfilmklub

I alt klubaktiviteter
Samlet billetsalg

Antal forestillinger og antal film:
Antal programsatte forestillinger

457

536

527

Klubaktiviteter og udleje

30

55

42

Samlet antal forestillinger

487

591

569

Antal Film til programsatte forestillinger

95

127

124

Antal film til klubaktiviteter mv.

32

59

48

127

186

172

Antal film i alt

Antallet af forestillinger i året er 487. Dette er kun 18% færre end i 2019. Men antallet af solgte billetter er faldet med 36%.
Dette afspejler den begrænsede sædekapacitet og kundernes forsigtighed i relation til Covid-19.
Antallet af forskellige film er 127, et fald på 32%.
De øvrige filmaktiviteter:
Børne- og Ungdomsfilmklubben
Covid-19 situationen påvirkede antallet af deltagere, der faldt fra 236 i 19/20 sæsonen til 111 i 20/21.
Alle forestillinger har været gennemført inkl. 2 midnatsarrangementer.
Klubben deltog i kommunens ”Sommer i Lejre” arrangementer med forestillinger for hhv. de større og mindre børn. Det
blev en stor succes med 134 tilfredse børn.
Lige inden nedlukningen i december nåede vi at vise den danske film "Landet af glas" og havde besøg af instruktørerne
Jeppe og Marie, som meget veloplagte fortalte om deres film - og svarede på alt mellem himmel og jord - fra en stor flok
spørgelystne børn.
Der er investeret i et nyt tilmeldingssystem, der gør det lettere for medlemmerne og os.
Med skolen i Biografen er Det Danske Filminstituts landsdækkende skolebio-ordning. Filmene henvender sig til elever
fra Børnehaveklassen til Gymnasiet. Regionen står får den praktiske tilrettelægning.
Antal af deltagere var i 2020 453 elever. 4 dages forestillinger blev aflyst med 748 tilmeldte. Antallet er også påvirket af
det reducerede sædeantal, samt skolernes restriktioner i forhold til Covid-19.
Børnefilmklubben og Med Skolen i Biografen er betydningsfulde kulturtilbud til de yngre borgere i Lejre kommune. Derfor
støtter Lejre kommune disse 2 aktiviteter.
Cinema Paradiso: Som sædvanlig valgte vi 6 kvalitetsfilm, som ikke tidligere har været vist i Hvalsø Bio. I 2019/20 var
der 51 medlemmer og i sæson 2020/2021 39 medlemmer – desværre en nedgang, men vi har glade gæster og får
mange tilbagemeldinger om de film vi har valgt. Pga. Covid-19 situationen nåede vi de 3 planlagte efterårsforestillinger i
2020, den sidste den 06.12. – derefter kom nedlukningen.
Der er investeret i et nyt tilmeldingssystem, der gør det lettere for medlemmerne og os.
Vi fortsætter med “Paradiso - konceptet”, fordi vores formål er at tilbyde et bredt sortiment af kvalitetsfilm, og vi tror, at
der fortsat vil være interesse for dette.
Filmperler. Nedlukningerne har medført, at vi kun fik vist 13 mod normalt 16 filmperler, og samlet kun havde 43
forestillinger mod 48 året før, og mere end 50 i årene forud. Salget af billetter lå derimod på samme niveau med 27 pr.
forestilling og i gennemsnit 91 billetter for hver af de 13 film. Så på den måde er filmperler stadig et populært tilbud. Den
mest negative effekt af nedlukningen var, at salget af filmperlekuponer blev halveret fra i alt 38 sæt af 6 billetter mod 72

sæt året 2019. Men det er forståeligt, at der mangler incitament til langsigtede køb, når biografen rammes af længere
nedlukning. Samme effekt kan derfor forventes i 2021, hvor nedlukningen var lige så omfattende.
Samarbejdet med ÆldreSagen fortsætter. Der var udsolgt i sæson 19/20 og i realiteten også i 20/21, men med det
reducerede antal siddepladser.
Baby Bio viser ca. en gang månedlig en film for småbørnsforældre og andre. Da der er plads til flere, er forestillingerne
åbent for alle. Herved imødekommer vi en gang om måneden et behov for at se film i dagtimerne.
Ordningen med Bif-menu fungerer tilfredsstillende. Der blev i årets løb tilføjet 3 kvalitetsmenuer til menukortet. Vi håber
herved at gøre det mere attraktivt at benytte cafeen. Omsætningen ligger på 2/3 af tidligere år, hvilket stort set svarer til
omsætningen i billetsalget.
"Min Yndlings FilmfestiHvalsø" var planlagt til afvikling i dagene 13., 14. og 15. marts med et meget interessant program
og med et fint billetsalg.
Men nedlukningen, som blev bekendtgjort 2 dage før åbningsaftenen, medførte en aflysning. Det var meget ærgerligt.
Operabio
Operasæsonen forløb meget fint indtil 11. marts med 2 forestillinger dubleret og et salg på godt 500 billetter.
Men så kom nedlukningen, og oveni den meddelte The Metropolitan Opera at sæsonens resterende forestillinger ikke
kunne vises, da de ikke var optaget inden operaen lukkede.
I stedet tilbød man tidligere indspillede forestillinger. Vi viste 5 af disse operaer hvoraf 3 blev dubleret og 1 aflyst efter
nedlukningen i december. Knap 300 så disse forestillinger.
Nogle af dubleringerne skyldes, at vi havde nedsat antal pladser.
Trods Covid-19 og restriktioner viser tilslutningen, at der er stor interesse for Operabio Hvalsø Bio.
André Rieu
Året startede med 2 forestillinger af André Rieu’s 70 års fødselsdagsshow. Men senere koncerter er blevet aflyst på grund
af forsamlingsforbud til store arrangementer. I stedet for de traditionelle Maastrichtkoncerter i august viste vi ”Sammen i
Musikken” – et udsnit af tidligere koncerter.
Særarrangementer
Det har været vanskelige betingelser for særarrangementer med foredragsholder og servering. Dels har biografen været
lukket i perioder, og dels har det begrænsede antal pladser ikke givet økonomisk grundlag for at gennemføre dem.
Følgende særarrangementer er gennemført:
Aretha Franklin med filmen Amazing Grace
Da Vinci – en nat på Louvre.
Frida Kahlo – Viva la Vida med foredrag af billedkunstner Henrik Høyer
Kathrine Jenkins Juleshow fra Royal Albert Hall
Jonas Kaufmann ”Mit Wien”
”Rejsen til Utopia” – arrangement for kommunens bofællesskaber.
Streaming fra Aarhus Universitet

I oktober tog vi en ny aktivitet på programmet. Vi tilsluttede os de direkte transmissioner af naturvidenskabelige foredrag
fra Aarhus Universitet. Carlsbergfondet finansierer, hvorfor der er gratis adgang. Biografen modtager et bidrag pr. kunde.
Det viste sig hurtigt, at der var en stor efterspørgsel, så vi gennemfører så mange foredrag, som vi kan finde plads til i
programmet.
Udleje
Egnens ungdoms- og efterskoler, skoleklasser, private virksomheder, foreninger, menighedsråd mm. lejer ofte biografen
til forevisning af film mv. Men restriktionerne i biografen (reduceret sædekapacitet) og restriktioner på skolerne har medført
en væsentlig mindre aktivitet end tidligere år. Hertil kommer at en række større arrangementer blev aflyst på grund af
nedlukningen.
Samarbejde
Sponsorat. SuperBrugsen i Hvalsø er fortsat generel sponsor. Det er vi meget glade for.
Samarbejdet med Lejre bibliotek og arkiv om fællesarrangementer er fortsat til gavn for begge parter.
Vi bidrog som sædvanlig med overskud til Lyserød Lørdag, ligesom vi sponsorerede et reklameindslag for "Stafet For
Livet Lejre"/Kræftens Bekæmpelse.
I lighed med de sidste mange år har Henrik Svendsen, Tadregården uden beregning, foretaget glatførerbekæmpelse og
snerydning for os i vinterperioden. Tak for denne velvillige indstilling til vores arbejde.
Andre aktiviteter
Som en ny aktivitet viser vi før forestillingen smukke naturbilleder fra omegnen, som man kan glæde sig over inden
tæppet går.
Vore kunder er meget glade derfor, og det giver inspiration til ture.
Det er biografens næstformand Ole Meibom, der er fotografen.
Vi har købt et nyt system til hjemmesiden, der skal gøre det bedre for kunderne, og som er lettere at
administrere.Covid-19 situationen har ikke gjort det muligt at indarbejde og teste systemet. Vi forventer, at det indføres
sidst i 2021.
Vi vil meget gerne have et bedre kendskab til vore kunders ønsker og kortlægge deres brug af biografen. Derfor
igangsatte vi de indledende spørgeskemaer til en markedsundersøgelse. Men vi har valgt at stoppe til tilstandene igen
bliver normale.
Årets resultat
Som nævnt i indledningen er det samlede resultat er et overskud på 52.895 kr. - med bistand fra hjælpepakker på
61.576 kr.
Resultatet er ikke tilfredsstillende, men under de givne ekstraordinære forhold, er det acceptabelt.
Foreningens langfristede gæld, som er en følge af nybyggeriet, er reduceret med 96.000 kr. og er nu 593.276 kr.
Medlemstallet ligger fortsat lige over 950
Antallet af aktive er fortsat ca.120, som igen i år skal have en stor tak for, at biografen trods vanskelige forhold i Covid19 situationen fungerer til vores kunders store tilfredshed. Når der er behov for ny tilgang, er det ikke noget problem, hvilket
er meget glædeligt.

Også en stor tak til vores mange trofaste kunder, vores lokale erhvervsliv for annoncestøtte og fortsat opbakning til
biografen.
Det var en cadeau til Hvalsø Bio, at TV2 Lorry havde valgt at lave et portræt af biografen i deres sommerkavalkade om
kulturtilbud i regionen. Udsendelsen sendtes direkte 30/7, hvor der var fuldt hus til aftenens forestilling.
Vi tager det som et udtryk for, at vore bestræbelser på at udbyde gode og varierede oplevelser af høj kvalitet, er kendt
udenfor kommunegrænsen.
2020:
Som bekendt i skrivende stund, har Covid-19 restriktioner medført, at biografen har været lukket de første godt 4 måneder
af året.
Dette er et alvorligt slag for vores i forvejen sensible økonomi.
Men heldigvis er der en række gode, danske film til rådighed, som har medført en tilfredsstillende efterspørgsel.
Restriktionerne og Covid-19 passet sammen med en fortsat forsigtighed blandt kunderne, har dog ikke fået tilstrømningen
til at sprænge dørene.
Vi er afventende på hvorledes smitten udvikler sig, og hvornår de store udenlandske film får premiere.
Vi gør alt for at sammensætte et så alsidigt program som muligt. Vi vil have stor aktivitet i sommermånederne, fordi vi tror,
at mange vil rejse mindre og holde mere ferie i Danmark end normalt. Men det er selvfølgelig usikkert, hvorledes
adfærdsmønsteret vil udvikle sig.
Hvis lånet svarende til den betalte moms skal tilbagebetales i 2021, som hidtil forudsat, vil vi få problemer med likviditeten,
så vi må trække på vores kredit i banken.

Regnskab 2020
Resultatet for 2020 er ikke tilfredsstillende, men under de givne ekstraordinære forhold, er det acceptabelt.

Det foreliggende regnskab for 2020 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø, den 3. juni 2021

Bestyrelsen:

Peter Langager

Inger Hansen

Torkil Jørgensen

Ole Meibom

Kirsten Bang Nørgaard

Årsregnskabet for 2020 er godkendt på generalforsamlingen den 9. juni 2021.

____________________ Dirigent

