
 

Generalforsamling den 16. marts 2023 
 

Bestyrelsens beretning for Sæson 2022/23 

 
Jeg vil starte med at sige TAK til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det år der 
er gået. Også tak til jer medlemmer for jeres opbakning til bestyrelsen for det arbejde, vi 
gør.   
 
Og ikke mindst skylder jeg også, at sige en stor tak til hele Kulturiums personale, for det 
arbejde de gør, for at vi kan komme her og hygge os og se film, drikke kaffe og få brød 
hver gang. 
 
Også en tak til Ishøj kommune, som støtter op omkring HyggeBio på alle punkter, 
herunder vores medlemstilskud. 
 
Medio juli 2022 sendte vi opkrævninger ud til medlemmerne (i alt 1185) og i år var det atter 
en stor succes. Næsten alle fik betalt korrekt og opkrævningen indeholdt ud over 
kontingent også opkrævning for henholdsvis Seniorblad og Bio 1. Der var et frafaldt af 
medlemmer på 146, men nye medlemmer er kommet til, så vi er i dag 1127 medlemmer 
 
Et ønske fra os er stadig, at man husker at melde adresseændring, enten pr e-mail eller 
brug folderen der ligger fremme på filmdage. Et andet ønske er, at man kun betaler 
maksimalt det beløb som står på opkrævningen. 
 
Vi er pt. 1127 medlemmer og deraf har vi mail på 1081. Det betyder, at vi kan sende 
nyhedsbrev ud til de medlemmer. Af de resterende 46 har vi mobilnummer på 41 hvor vi 
kan sende beskeder. De sidste 5 medlemmer har vi fastnet nummer på og må ringe til i 
tilfælde af der sker noget uventet. Alt i alt er det fint, men vi vil opfordre til at give os flere 
kontaktmuligheder ifald der findes sådanne. 
 
Med hensyn til mail, sender vi 2 typer mails – Informative og Nødvendige. Det har vist 
sig nødvendigt, at medlemmer får mulighed for at afmelde de Informative mails og dette 
kan ske fremover via et link i mailen. De Nødvendige kan ikke afmeldes. Det betyder, at 
såfremt man ikke ønsker mail fra HyggeBio (Informative og Nødvendige), skal man bede 
om at mailadressen bliver fjernet fra vores dataliste. Dette kan ske ved at sende en mail til 
film@hyggebio.dk med ønsket om, at få mailadressen fjernet. 
 
Igen i denne sæson valgte vi - i samarbejde med Kulturium - at lave filmafstemning på 
nettet – via udsendte nyhedsbrev. De medlemmer, som ikke kunne stemme via nettet 
kunne stemme ved dels, at sende en mail til foreningen med stemmerne eller lægge 
stemmesedlen i foreningens postkasse hos formanden. Alt gik fint og vi fandt de 12 film 
samt den ekstra film som bestyrelsen valgte til sæson 2022/23.  
 



 
 
Efteråret af sæson 2021/22 gik fint. Vi havde en høstfest i Borreby den 24. sept. med fin 
tilmelding. Jeg tror at alle hyggede sig. Desværre bliver der ikke Høstfest i næste sæson 
da Borreby holder pause. 
 
Filmen “West Side Story” den 3. November mødte tekniske problemer, idet fremviseren gik 
død. Vi måtte aflyse eftermiddagen og aftenen, men medlemmerne var positive stemt, så 
vi fandt en anden filmdag, hvor vi kunne afvikle filmen for efterdagholdet og aftenholdet. 
Tak for jeres positive indstilling. 
 
Året julefrokost på Tisvilde Højskole den 5. december, med den moderne julefrokost forløb 
rigtig fint. Bus frem og tilbage og nogle hyggelige timer sammen 
 
Så fik vi igen besøg af Jens Jacob Tychsen den 17. november. Det blev lidt stresset, da 
der var fejl i teknikken men det lykkedes, at komme i gang. Vi forsøger at gøre det bedre i 
samarbejde med Kulturium. 
 
Den 12. januar havde vi besøg af Thure Lindhardt som hold et foredrag over - Vi ved jo 
hvad det er at være Menneske -. Nogle var skuffede og andre synes, at det var fint. Det er 
nogle gange svært, at finde den gyldne mellemvej hvor alle er tilfredse. 
 
I år har vi inden sæsonen slutter – et nyt arrangement i maj måned – nemlig ”Turen går til 
Tirpitz” Vi er spændte på hvad i siger til dette. Der har været en stor efterspørgsel på 
billetter til dette arrangement som sælges fra i dag – den 16 marts 2023. Hvis der kommer 
en venteliste er planen, at etablere endnu en tur maj 2024. 
 
Vi har hidtil kun givet medlemmerne muligheder for kontant betaling eller betalingsservice 
via kode 71+. Begge disse muligheder bevares indtil videre, dog udvides mulighederne for 
betaling med MobilePay og Dankort betaling fra vores hjemmeside. Vi har valgt endnu ikke 
have abonnere på en Dankort terminal idet den er meget dyr i brug. Vi håber, at vi derved 
kan servicere medlemmerne bedre idet man nu kan betale kontant eller MobilePay på 
filmdage og med Dankort fra hjemmeside. Vi arbejder på, også at kunne betale med 
MobilePay fra hjemmeside. 
 
Vi har denne sæson haft en del ”lange” film – og det har medført at vi - bestyrelsen – 
forslår en ændring til vores vedtægter. Den ene er, at vi nu vil vise 13 film i alt – og den 
anden er, at vi ikke sætter film på valglisten som er væsentligt over 2 timer.  
 
Der arbejdes intenst på arrangementer, både som ture men også som foredrag i 
forbindelse med en film. Ideer er velkomne. Næste sæson vil vi bl.a. møde Ole Bornedal 
og Per Kuskner her i Kulturium. Emnerne er hemmelige indtil i får programmet medio juli. 
 
HyggeBio bliver i 2024 35 år. Det betyder, at vi holder en fødselsdagsfest i idrætscenteret 
den 2. november 2024. Nogle husker vores 30 års fødselsdagsfest med Elvis tema og jeg 
kan garantere, at denne bliver lige så god – måske bedre. Reserver datoen. 
 
Med disse ord, vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for sæson 2022/23 og samtidig som 
formand igen udtrykke min store tak til resten af bestyrelsen, hvor alle gør et stort stykke 
arbejde samt en stor tak til jer medlemmer som møder trofast op og altid er positive. Der 
varmer – tro mig. 
 
På bestyrelsens vegne 

Michael 


