Formandens beretning Byens Bio, 2022
I aften er der tid til at tage et tilbageblik på Byens Bios virke og situation under et
ualmindeligt år for biografen og for vores samfund i det hele taget i året 2021 og starten af
2022.
Men lad os starte fortællingen ved december 2020. Her får landets biografer og andre
kulturinstitutioner den besked, at vi skal lukke ned - igen. Pandemien var stadig iblandt os.
Julen stod for døren, og det samme gjorde de store film til julen, men der var ikke noget at
gøre, vi måtte aflyse alle biografforestillinger. Det som vi så troede, var en kort nedlukning,
viste sig at være en noget længerevarende affære, da vi først åbnede dørene for den
første film 6 maj 2021. Det betød, at vi ikke havde vist film i 4½ måned, da vi åbnede igen.
Det betød også, at vores normalt tilrettelagte generalforsamling, der normalt plejer at ligge,
som nu i marts måned, for andet år i træk blev flyttet til august måned.
Hvad har så disse 4½ måned, hvor vi ikke viste film, så betydet for vores biograf økonomiske og publikumsmæssigt.
Hvis vi ser på antal publikummer, ja så er det tydeligt, at de 4½ måned uden publikum, har
betydet et fald på 1700 besøgende i biografen. I alle årene har vi næsten haft et stabilt
besøgstal på de 5000, og det vil vi også have haft i året 2021, hvis vi ikke lukkede ned. Vi
har så i det forgangne år haft et besøgstal på 3350. I forhold til vores normale år, og til at
folk lige efter genåbningen i maj skulle vænne sig til at gå i biografen, må vi betragte
resultatet som ganske udmærket.
Igen i år er det primært danske film, som Byens Bios kunder helst vi se. På top ti over de
mest sete film i biografen, er der hele 6 danske titler. Den mest sete film i Byens Bio var
dog ikke dansk. Det var No Time To Die (James Bond). Hvilket er første gang en Bond film
prøver det i vores lille verdens biograf.
I efteråret 2021 fik vi igen gang i vores Med skolen i biografen, hvor byens skoler på alle
klassetrin fik muligheden for en biografoplevelse. Dette koncept havde ellers ligget stille i
et par år grundet corona, men i år lykkedes det at afholde de fleste forestillinger. Det er
dejligt at sige, at vi har fundet tilbage det normale, og at vi kan vise film for børn og unge i
vores område.
Ellers har arbejdet i bestyrelsen og i virksomheden her i efteråret været rettet mod den
opgave at fremtidssikre vores biograf. Alt har en udløbsdato, og det har vores
biografudstyr også. Vi har vidst i et par år, at vi snarest stod for en opdatering og
renovering af biografen, og det arbejde fik vi sat på skinner. Vi fik lavet en vurdering af
hele vores biograf, og vi fandt frem til, hvad vi mangler af nyt udstyr, og hvilket udstyr der
skal opdateres. En ny kinomaskine, et nyt og moderne lydsystem, et nyt lys system og nye
stole. Det var nogle af de store generelle områder, som vi kunne se, at det var det, der
stod for døren, og som vi ville fokusere på.
Vi fik lavet en vurdering og budget på, hvad det ville koste os, hvis vi fik lavet alle de ting,
som jeg lige opremsede. Det blev til et beløb på 1.3 mio.

I bestyrelsen nedsatte vi et udvalg, et udvalg som vi kaldte fondsudvalget eller
fundraisingholdet, der skulle stå for at søge diverse fonde til støtte og etablering af de
ønsker vi havde. Fra starten af, har vi altid vidst, at det var en umulighed at vi ud fra vores
egenkapital kunne skaffe de penge, der var nødvendige for muliggørelsen af vores projekt,
så derfor rettede vi blikket mod diverse fonde.
Første trin i udvalgets opgave, var at finde ud af, hvilke fonde vi skulle søge, og se på
hvilke fonde der var relevante for os. Og samtidig se på fonde, der kunne have interesse i
os med vores særlige profil som en frivillig non-profit organisation beliggende i et lokalt
miljø.
Vi fik hjælp til at afsøge markedet for relevante fonde, og vi fik dermed en oversigt over og
et overblik over, hvor vi skulle søge.
Samtidig bestemte valgte vi områder ud, og blev mere specifikke i hvad vi vil søge om. Vi
fandt endelig frem til tre store områder, som vi i første omgang ville koncentrere os om.
Det blev: En ny kinomaskine og renovering af operatørrummet. Det blev et nyt og moderne
Atmos lydanlæg. Og endelig noget nyt lysanlæg i loft og gulv. Med det på plads, søgte vi
tre fonde om bistand hertil.
Vi søgte Jelling Sparekasses fond, Vejle Kommunes Udviklingsfond og A. P Møllers
Støttefond. alt i alt søgte vi midler for 800.000-900.000 kr.
Og vi fik støtten fra dem.
Det betyder så, at vi er klar til den helt store opdatering og renovering af vores biograf. Vi
har i efteråret og her i foråret lavet aftaler med AV-Center, som har fået arbejdsopgaven.
Vi lukker biografen ugen op til festivalen og ugen efter, for da vil AV rykke ind og foretage
sig det gennemgribende arbejde.
Det bliver det største projekt som Byens Bio har været involveret i siden vi åbnede i 2010.
Vi glæder os til opgaven og vi glæder os til at se resultatet, når biografen står klar igen i
juni måned.
Til sidst vil jeg nævne vores frivillige og medlemmer. I har i hele den urolige periode i 2021
støttet op om biografen. I har været nedlukket og sat ufrivillig på pause i en meget lang
periode, men da vi åbnede igen, kom I troligt tilbage, og I varetog jeres opgaver, som om I
ikke have bestilt andet. Det skal I have stor tak for.
For uden jer - ingen biograf.
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