
Beretning

Generalforsamling i Biografforeningen Dagmar 6. 
marts 2019.
Inden jeg aflægger bestyrelsens beretning vil jeg mindes vores bestyrelsessuppleant Niels Jørn 
Heide, som desværre afgik ved døden den 10. november 2018 af et hjertestop. Heide havde 
været i bestyrelsen nogle år og havde stor interesse for film. Ære være hans minde.

Beretningen for 2018 er egentlig meget let at aflægge.

For aktiviteterne har kun været filmforevisning i vores 2 filmklubber.

Foreningen står dog fortsat på de 2 ben  som generalforsamlingen i 2014 fastsatte, men vi har 
ikke brugt krudt på selve biografetablering i 2018. Vi havde i forbindelse med 
Jernstøberigrunden foreslået at der blev indtænkt en biograf. Men projektet viste jo (desværre),
at der ikke var taget højde for en sådan aktivitet. 

Nu hvor Jernstøberiet er gået konkurs og der ikke er nogle åremål for projektet, har bestyrelsen 
indtil videre sat denne diskussion på stand by.

Så tilbage til filmforevisningerne.

Vi har igen i 2018 vist 2 gange 4 film i foråret og 2 gange 4 film i efteråret. 
Eftermiddagsforestillinger og aftenforestillinger.

Der er fortsat god tilstrømning til begge filmklubber, idet det dog ser ud til at deltagelse til 
eftermiddagsforestillingerne stort set svarer til sidste sæson, men at der er flere til 
aftenforestillingerne.

I alt var der 302 publikummer til aftenforestillingerne, svarende til et gennemsnit på ca. 44. I 
2017 var gennemsnittet ca. 28.

Til eftermiddagsforestillingerne var der i alt 447 publikummer svarende til et gennemsnit på ca. 
53. I 2017 var gennemsnittet ca. 57.

Vi er i bestyrelsen fortsat af den opfattelse, at vi har et godt tilbud til Ripenserne og andet 
godtfolk, og som også giver os pæne roser for valgene af vores film. Det er vi glade for og vi går 
da også snart i gang med at planlægge næste sæson.



Men vi vil stadigvæk og også gerne i løbet af sæsonen  i klinch med vores publikum om, hvilke 
film/filmtyper man ønsker. Jeg vil derfor opfordre til, at vi tager dette emne op efter 
beretningen.

Vi kan måske frygte, hvad der sker med SeminarieHuset nu hvor Privatskolen er flyttet. Hvad 
skal bygningerne bruges til og kan vi i givet fald fortsætte i FællesSalen. Vi håber på, at 
SeminarieHuset kan blive byens foreningshus, hvor alle foreninger, der ønsker en permanent 
plads kan etablere sig, og dermed også, at vi kan fortsætte vores aktiviteter. Men vi må vente og
se, hvad fremtiden byder.

Som jeg sagde i indledningen er der ikke mange aktiviteter i foreningen p.t., hvorfor jeg vil slutte
beretningen her med at takke alle vores publikummer for at bakke op om filmforevisningerne og
til Esbjerg Kommune for at støtte Filmklubberne økonomisk. Endelig skal der også lyde et stort 
tak til Biblioteket for vores samarbejde og deres engagement i Filmklubberne.

Hermed sættes beretningen til diskussion.
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