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GENERALFORSAMLING I KULTURHUSET VIG BIO DEN 21. MARTS 2018  
 
Formandens beretning – med Fremtidsplaner fremlagt af næstformanden i umiddelbar 

forlængelse af og som afslutning på beretningen. 

 

Der var engang en lille biograf langt ude på landet……… Sådan har jeg ofte indledt eventyret 

om Vig Bio, der på 33. år drives af frivillige og engagerede mennesker. Biografen har udviklet 

sig fra en lille provinsbiograf til en nærmest førende premierebiograf – i hvert fald når vi selv 

skal sige det.  

 

Her i Kulturhuset brænder vi for at danne, oplyse, berige og ikke mindst fortrylle. 

Det er blevet sagt om os i branchen, at vi er kæphøje og besidder en charmerende frækhed – 

nuvel det kan godt være, men der skal altså også både mod og lidt frækhed til at drive et 

sådant FYRTÅRN, som Vig Bio har udviklet sig til.  

 

Det er 10 år siden vi fik nyt navn – faktisk i 2007 ændrede vi os fra Foreningen Vig Bio’s 

Venner til det mere professionelle KULTURHUSET VIG BIO. Det var netop også på dette 

tidspunkt, at vi besluttede at caféen fremtidigt skulle drives af en forpagter, fordi man ikke 

magtede den store efterspørgsel på at kunne mødes før, under og efter en film i biografen. 

Al forandring er svær og det var da også hårdt men nødvendigt for at efterkomme den store 

efterspørgsel fra gæsterne og for stadig at kunne fremtræde med det store positiv, det er, at 

have en café tilknyttet en biograf. 

 

Det er 10 år siden vi frigjorde os fra Dansk Reklamefilm og blev herre i eget hus med en langt 

større indtægt – rigtig meget større (fra ca. 20.000 dengang til godt 150.000 kr./årligt) Vi tog 

ejerskab på annoncerne på lærredet med stor støtte fra Odsherreds Handels- og Kulturliv. 

Vi havde i årene forinden  ændret struktur, således at vi ophørte med at holde ”stormøder”, 

hvor strukturen ikke altid var det ledende – derfor besluttedes det at få en bestyrelse med  

fastere struktur. Det var en eminent beslutning, som kun har styrket os indadtil såvel som 

udadtil.  

Flere Danmarkspremierefilm, flere arrangementer og større respekt i Odsherred og i branchen 

i det hele taget. 

 

Det har været kendetegnende for Vig Bio, at foreningen altid har været handlekraftig og 

initiativrig. Vig Bio har investeret mange millioner i Kulturhuset -  vi har ombygget, renoveret 

og vedligeholdt alt udstyr og stole gennem tiden – vi har ganske enkelt tryllet den oprindelige 

biograf om til at være en effektiv og flot fungerende biograf med café, foyer, sal, digitalt anlæg 

og stort lærred – vi holder aldrig op med at kaste os ud i projekter for at gøre Vig Bio så 

attraktiv som overhovedet muligt. På hjemmesiden ses hele forløbet fra start til i dag med de 

nye filmskærme i foyeren og ikke mindst touchskærmene i billetten og i kiosken, som har 

lettet betjeningen af kunderne. 

Vig Bio er FYRTÅRNET i Odsherred. 

 

Hvad sker der så inde i sådant et FYRTÅRN - Hvad er foreningens virksomhed? 

I 2017 viste vi 802 forestillinger og havde 26.649 gæster i biografen, som gav en omsætning 

på 2.236.832 kroner. I denne omsætning, som er biografens egen og altså ikke medtaget 

omsætningen i den flot fungerende kiosk. Der er heller ikke taget højde for udlejninger, 

lukkede forestillinger, opera og Odsherreds Børnefilmklubs mange forestillinger.  



I 2017 har de danske biografer mærket en nedgang i billetsalget – altså hele landet lider under 

manglen på gode film, som publikum kan lide. Dette er sket før i historien – vi kan kun arbejde 

på, at filmudlejerne får bedre film hjem og i sidste ende, at vi får endnu flere 

bemærkelsesværdige film som eksempelvis  den film, vi viser lige nu: Så længe jeg lever – 

gedigent dansk håndværk om en dansk kunstners liv. 

 

Bestyrelsens fornemste opgave og ansvar er fortsat at udbrede kendskabet til Kulturhuset Vig 

Bio – Vi arbejder i huset på og har sat os det mål at danne og skabe grobund for en kreativ og 

aktiv biograf i bevægelse – aldrig stilstand og i al slags vejr – i modvind og medvind – vi ved 

Vig Bio er et kæmpeaktiv i Odsherred og på landsplan. 

 

Vi har et åbent sind og vi er supernysgerrige – aldrig lader vi os forfalde til det middelmådige. 

Vi er samlingsstedet med både en biograf og en café. 

 

Vores mål er at give de bedste betingelser for filmoplevelsen. Publikum elsker vores Livsnyder 

og SeniorBio – man kan slet ikke lade være med at interessere sig for fyrtårnet i Vig, hvor man 

både kan spise en middag og se en film. 

For os er det vigtigt at fortsætte denne tiltrækning til Vig Bio med BabyBio, Børne/familiefilm, 

Børnefilmklub, mainstream og Artfilm, ungdomsfilm, foredrag med kunstneren/skuespilleren 

bag filmen, Filmsalon, Tøse- og Drengerøvsarrangementer, Opera fra the Met i New York. 

Tamilfilm, Stjernestunds- og ønskefilm. Kirkefilm, hvor præsterne inviterer sognet til film og 

foredrag. Dokumentarfilmene blev for nogle år siden en del af hverdagen og de er en fast del 

af repertoiret. For godt var vi 10 år siden var vi med til at implementere Med Skolen i 

Biografen, så alle skolebørn tilbydes at se og få bearbejdet en film i skoletiden – det er et 

utroligt godt og sundt tilbud. 

Vi giver vores publikum mulighed for at komme i biografen kl. 17 og kl. 19.30. I ferierne og 

ved højtiderne viser vi film op til 4 gange på en dag! 

 

Vig Bio har et formidabelt samarbejde med Odsherred Kommune og kulturinstitutionerne i 

kommunen. Biografen har de sidste par år været involveret i et kultursamarbejde med 

Kulturregion Midt- og Vestsjælland (Ani-Lab som er et tilbud til skolebørn om at producere små 

animationsfilm med en professionel kunstner). 

Vi samarbejder tæt med Ung i Odsherred om at formidle filmkunst til de unge i Odsherred. 

Kulturklippekortet, som tilbydes Odsherreds skolebørn er et flot resultat af det samarbejde og 

idéforum, vi deltager i. 

Odsherreds Litteratur- og Læsefestival er i vores hjerter og vi er medvirkende til at åbne 

skoleelevernes filmunivers. Hvert år vises Book-trailerfilmene og den bedste film udvælges og 

vinder en tur i biografen. 

Dialogmøder med Kulturudvalget og embedsmændene er afholdt i november måned og 

allerede i morgen (den 22. marts 2018) skal vi fremvise Kulturhuset for det nye kulturudvalg 

og efterfølgende mødes til dialogmøde sammen med Vig Bys øvrige foreninger. 

 

 

Caféen 

2017 blev smertensåret for Caféen. Meget har vi været igennem i det forløbne år (vores 

bogholder Helle vil kaste lys over de konkrete tal)  

Jeg skal her gøre opmærksom på de store arbejdsmæssige kræfter, der fra bestyrelsens side 

er lagt i at få caféen til at fungere. Det viste sig desværre ikke at være muligt med en ansat 

leder i Caféen – vi måtte sige fra pga. ikke tilfredsstillende tal. Hver eneste uge holdt vi møde 

for tæt og intenst at følge og ansvarligt holde øje med udviklingen. Da det stod klart for os, at 

det ikke gik, opsagde vi samarbejdet og iværksatte en ny ansættelsrunde, som medførte at vi 

nu har lys og åbent i caféen alle ugens dage. Det er sådan, det skal være. 

 

I dag har vi en entusiastisk forpagter, Søren Chr., der sammen med Hanne VIL caféen så 

inderligt og som sætter alle sejl til. Vi kan i bestyrelsen kun takke Søren for hans ihærdige 

søgen efter at være caféforpagter netop i Vig Bio.  

Søren Chr. og Hanne holder åbent hver eneste dag og vi kun ønske dem det bedst tænkelige 

for deres store indsats.  

Der holdes månedlige møder, hvor vi i biografen fortæller om biografens filmrepertoire i 

forhold til planlægning. Samtidig hører vi fra caféen om udfordringer og glæder☺ 
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Tanker og idéer om fremtiden og økonomien  

 

Økonomien  

Kort her skal nævnes det dårlige udbud af film og nedgangen i billetsalget samt 

smertensbarnet Caféen – har medvirket til at vi i 2017 ikke kunne præstere et overskud – 

Helle gennemgår regnskabet efter beretningen og fremtidsplanerne. 

 

Det vigtige er imidlertid, at de første 3 måneder i 2018 har vist, at der blæser nye vinde 

omkring både film, gæster og omsætning.  

Ikke mindst den glædelige kendsgerning, at caféen er bortforpagtet og ikke længere er en 

belastning for Kulturhuset – og fremfor alt et publikum, der kommer i både biograf og café til 

stor glæde for begge parter. 

 

 

 

Nye tiltag 

 

I 2017 indgik vi en aftale med Filmlandet – som er et utroligt engageret udviklingsprojekt om 

Film og Unge i Odsherred. Stian Sloth Nielsen har vist gennem møder i Kulturforvaltningen og 

som projektleder i Ung i Odsherred, at Vig Bio er det sted, hvor unge kan få opfyldt deres 

drømme om at se egne film på det store lærred – Stians entusiasme og dygtige indgang til 

mennesker, der ved noget i branchen, gjorde at vi uden tøven sagde JA til at FILMLANDET 

kunne huses i Vig Bio.  

Det er en videreudvikling af vores Filmværksted på 1. sal. 

 

Idéen med Filmlandet er i korte træk at få etableret et Filmakademi Odsherred og således 

tiltrække unge til filmens univers indenfor alle genrer – produktion, skuespil, manus, 

fotografering etc.   

Det er så vigtigt at unge mødes af voksne netop dér, hvor de unge befinder sig. 

 

Vig Bio er repræsenteret i Advisery Board, hvor Stian har samlet en handledygtig og idérig 

samling kompetente mennesker omkring hele projektet. 

 

Vi følger med stor interesse Stian i hans fine og dygtige arbejde med projektet og ikke mindst 

det spændende samarbejde med Vig Bio. 

 

 

********* 

 

Vig Bio har i 32 år været et stjernebestøvet frirum for alle . I dag er vi mange kulturbærere, 

som flittigt får denne stjerne til at funkle på biografhimlen.  

TAK til alle frivillige passere. 

 

 

Fremtiden bliver ved med at se spændende ud – og den er absolut indenfor 

rækkevidde  



 

Jane Lykke  

 

 

 

************ 

Fremtidsvisioner - SAL 2/v. næstformanden 

  

Som et led i det demokratiske arbejde i bestyrelsen har vi besluttet at lægge ud til jer her på 

GF at være med til at tage ejerskab på de tanker, som vi har sat i gang mht sal 2 og tilbud til 

unge. 

 

Hans fortsætter her med Fremtidsvisioner og arkitekt Lone Backs forslag til sal 2. etc……….. 
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