2017 FORMANDENS BERETNING BYENS BIO
Vi har nu eksisteret som biograf i 6½ år og som forening i 12 år. I de år der er gået har vi fået opbygget en
velfungerende biograf, der er i stand til at vise et varieret indhold af alle typer film for alle typer
mennesker. Det er den gode historie omkring Byens Bio – at vi er en biograf for alle her i Jelling og omegn.
Og det er en omegn der vokser, da vi ser flere og flere der kommer fra Vejle, Billund, Give, Tørring for at gå i
vores biograf og få det tilbud af film, vi nu har. I de 6½ såkaldte praktiske år har vi gennemgået mange
forandringer, såvel på det organisatoriske plan som på det rent tekniske plan. Man kan sige, at der løbende
har været en udvikling mod det vi står med her i dag. En udvikling der langt hen ad vejen har været uden de
store problemer, og som vi kunne løse uden de store praktiske og økonomiske sværdslag. Og sådan kunne
historien jo fortsætte, men vi må konstatere, at det sidste år i vores biograf og forening har budt på
udfordringer, som vi ikke før har været vant til.
I det foregående år fik vi to udfordringer, og begge havde den karakter at det var af
økonomiske art.
Den første drejede sig om vores samarbejde med reklamebureauet Moove, som var det
firma der tog sig af vores reklamer. I de fleste år, hvor vi har eksisteret, har de taget sig af at
indhente kunder, lave aftale med kunder og producere reklamer for kunderne. Alt sammen
rettet mod os.
Men hen over sommeren gik Moove konkurs, og vi mistede, for det første en
samarbejdspartner, der laver vores reklamearbejde, og for det andet mistede vi et beløb på
ca. 13.000 kr.
Den anden udfordring for os i 2016, var vi dog ikke ene om. For i hele Danmark var 2016 et
dårligt biografår, hvis vi ser på antallet af solgte billetter. Det var en national nedgang, som
kunne ses og vi mærkede den også i forhold til de foregående år.
Men trods disse uforudsete hændelser og prøvelser, må vi sige at vi kom ganske pænt ud af
processen, og at vi i dag er kommet videre.
For straks efter Mooves konkurs fik vi oparbejdet en ny aftale med et nyt reklamebureau,
nemlig FS2. Et reklamebureau der har mange års erfaring med biografreklamer. De og os
fik hurtigt klinket skårene, og i dag står vi med et reklamefirma, der styrer vores reklamer
med et professionelt håndelag. Endvidere har vi i vores kontrakt med dem fået inkorporeret
en vis rådighedsret over visningen, en råderet som vi ikke havde før.
Mht til solgte billetter, må vi også sige, at trods en nedgang i solgte billetter, så har vi
alligevel formået (næsten) at komme op på det antal billetter som vi budgetterede med.
Trods det dårlige biografår. Så den forsigtige udmelding fra budgettet sidste år har altså holdt stik.
Lad os så se på, hvilke nye ting og tiltag der kom i vores biograf i 2016: Vi indledte i efteråret
et samarbejde med Bredagerskolen, hvor de med konceptet “Med Skolen i biografen” fik alle
deres elever fra 0. årgang til 9. årgang i biografen. Med Skolen i biografen er et
landsdækkende koncept, hvor kommunerne kan give deres skoler en chance for at komme i
biografen for at se kvalitetsfilm. Det er film der har et pædagogisk sigte, og film som kan
bruges i undervisningen. Vejle Kommune er ikke med i projektet, men vi lavede udenom
kommunen en aftale med Filminstituttet, som var en fordel for både Bredagerskolen og os.
I dette år håber vi på at kunne gøre det samme, og for os betyder det jo, at vi får skabt mere
fokus og kendskab til vores biograf blandt børn og unge i Jelling og omegn.
Netop film for børn har vi haft fokus på siden starten i 2010. Vi oprettede specielle
filmklubber for børn og juniorer, som vi kaldte børne- og juniorbio. I flere sæsoner har vi i
disse klubber vist kvalitetsfilm, hvor udgangspunktet har været, at vi viser, som der står i
vores målsætning, et bredt og varieret udbud af film fra den danske og udenlandske filmskat.
Der er det sigte med klubberne, at vi ønske at uddanne vores børn til at se film, også film
som de ikke er vant til - og gerne i vores biograf.
Med udgangen af denne sæson har styregruppen bag klubberne dog valgt at nedlægge sig
selv. Der har været en nedgang i medlemstallet og af besøgene, og på den baggrund
vælger vi så at lukke ned for en periode. Men alt i alt har klubberne bidraget med at gøre
Byens bio til en aktiv platform for børn og unge, og det er et aktivt som vi vil arbejde videre
med i biografen på et senere tidspunkt.

Vi arbejder hele tiden på at udvide vores koncept som biograf. For det er ikke nok bare at tænke biograf i
traditionel forstand, hvor biografen kun bliver brugt til forevisning af film. Igennem årene har vi haft
konferencer, foredrag, musik, revy og e-spil i salen, og vi har brugt salen til fremvisning af kommende
talenters filmproduktion. Dette er også et vigtigt bidrag til vores biograf, at vi hele tiden ser mulighederne
for hvad vi kan gøre og formår. Og samtidig udvider vi vores kompetence. Et eksempel på dette er, at vi her
i maj måned har et samarbejde med Århus Filmproduktion, hvor flygtninge har arbejdet med at lave film.
Disse film vil da få verdenspremiere i Jelling.
Til sidst i denne beretning vil jeg rette en stor tak til alle medlemmer og til alle frivillige. Det er hørt før, men
det er ikke desto mindre sandt. Uden jer vil vi ikke eksistere. I er krumtappen i vores forening.

