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GENERALFORSAMLING I KULTURHUSET VIG BIO DEN 13. JUNI 2020 
 
Formandens beretning 
 
I år er alt anderledes – ikke kun i Vig Bio men i hele filmbranchen og i verden i øvrigt. Vi har alle måttet 
opleve en Corona-tid. En tid, hvor vi pludselig i marts måned var nødsaget til at lukke biografen. EN 
LUKKET BIOGRAF – ingen film……intet. Det har vi godt nok aldrig prøvet. Det har været mærkeligt og 
trist. Men heldigvis er vi på vej ud af krisen. Med nye regler for omgang med hinanden.  
Som Kulturministeriet udtrykker det: 
 
”Retningslinier for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum.” 
 
Det har betydet - Intensiveret hygiegne, sprit, håndvask, regler for hvor tæt vi må være på hinanden. 
Helst ikke ansigt-til-ansigt kontakter. Afskærmning af passere på job og meget mere. 
Det er unægtelig en anderledes hverdag. 
 
Med andre ord: vi skal passe rigtig godt på hinanden nu og i fremtiden.  
 
 
Foreningens virksomhed 
”Der var engang en lille biograf langt ude på landet – den skulle så frygtelig meget igennem”. 
 
Det har vi sandt at sige også været i de 35 år biografen har eksisteret på dette susombruste hjørne på 
cementvejen i byen Vig. 
 
Med tigerspring og englehop har biografen forvandlet sig til et FYRTÅRN, som ingen kan gå forbi uden at 
tænke: Hvad i alverden mon der foregår derinde……….Ja det er jo os – det er Kulturhuset Vig Bio med alle 
de mange engagerede passere, der så trofast bakker op om biografen og springer til i tide og i utide. 
 
For herinde i huset er der gennem årene foregået et ocean af spændende ting – alle de myreflittige 
engle, alfer og eventyrvæsener har bygget om og renoveret. Kæmpet for at få det bedste udstyr ind, så 
der kan vises de nyeste og herligste film på det store lærred i det magiske rum, dér hvor vi kan spejle os 
selv og hinanden.      
 
Bestyrelsens og arbejdsgruppernes mål er at danne og skabe grobund for en kreativ og aktiv biograf i 
konstant udvikling. Vores mål er at give de bedste betingelser for filmoplevelsen, således at vi tiltrækker 
både populærfilmens og de smalle films publikum. Vi formidler film, kunst og kultur til alle aldersklasser 
og til samtlige borgere i Odsherred og lidt længere væk endda. 
Vi fører børn, unge og voksne ind i filmens forunderlige og magiske mørke rum – der hvor vi spejler os 
selv og hinanden og der hvor vi finder roen i en stresset verden med trange økonomiske kår – vi sætter 
os som mål i Vig Bio at give plads til et mentalt frikvarter for skolebørn, for familier, for singler, for 
livsnydere og for seniorer. 
Bestyrelsens arbejde og ansvar er således at samle de mange tråde fra de forskellige arbejdsgrupper til 
et solidt tovværk, der kan drive og udvikle biografen i en økonomisk såvel som i en kreativ henseende.   
 
Danne, oplyse, berige, fortrylle……. 
 
Vi har haft mange mantra’er – Danne, oplyse, berige og fortrylle er blot et af dem. Det er af stor 
betydning, at vi hele tiden udvikler og udfordrer os – at vi fortsat profilerer os som et sted – et 
oplevelseshus, man ikke kan komme udenom. 
Vores opgave er fortsat at gøre biografen så spændende og interessant, at man slet ikke kan lade være 
med at i droppe ind og få en god oplevelse og blive udfordret og underholdt.  
 
Vig Bio kan udover at vise mainstream-, dokumentar- og kunstfilm også transmittere Opera fra the Met i 
NY og endda tidligere fra Det Kongelige Teater. Vig Bio kan også give plads for koncerter og foredrag. 



Med stor succes har vi over tid haft besøg af bands med imponerende tilslutning – Mange instruktører 
bag filmene og skuespillere har været i Vig Bio, som ude i den store verden er kendt for vores aktive og 
smilende ansigt mod verden.   
Men sandt at sige så er der nu så travlt i biografen med at vise film, at det er svært at finde en plads til 
andre arrangementer end vore ypperste formål. Nemlig at vise film. 
Vi inddrager også gerne elever fra den Rytmiske Højskole til at indlede en film med en smuk sang 
eksempelvis.  
Vi har arrangementer med Vallekilde Højskole, som kan fremvise deres egne elevfilm samtidig med at de 
får en rigtig biografoplevelse med en aktuel spillefilm.  
Årlige arrangementer med Odsherreds Musikskole og ikke mindst et fint samarbejde med Odsherred 
Teater over årene. 
I sin tid var vi med til at udvikle det spændende projekt Odsherred Læser.  Denne Læse- og 
Litteraturfestival slutter hos biografen, hvor de små trailers bliver bedømt som var de med i Cannes 
eller Hollywood.  Vinderne af Booktrailerkonkurrencen får overrakt deres præmie – en film i Vig Bio – en 
film i en rigtig biograf og endda sammen med klassekammeraterne. 
 
Det store antal gæster, der kommer i biografen, viser med al tydelighed, at Vig Bio udfylder en yderst 
vigtig funktion og dette specielt i en tid, hvor tilbuddene fra alle andre platforme er så massive. Denne 
funktion har vi tænkt os at fortsætte med at videreudvikle. Vi lader os ikke afskrække af Netflex, TDC 
Play, HBO og store hjemmebiografer. Vi ved, at det er i biografens mørke man får den største oplevelse. 
Det bliver stadig sagt om os i branchen, at vi er kæphøje og besidder en charmerende frækhed – 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.  
 
Den vigtigste aktivitet er selvfølgelig at vise film, helst så nye og så gode som muligt kl. 17.00, 19.30 
og onsdag formiddag. Vi viser film for over 30.000 mennesker årligt og herudover glæder vi yderligere 
næsten 8-10.000 mennesker ved særarrangementer og andre aktiviteter i Kulturhuset. Vi viser film for 
alle aldre – småbørn, skolebørn, ungdomsskoler, seniorer og ikke mindst mainstreampublikummet. 
Odsherreds Børnefilmklub har til huse i biografen og børn glæder sig her over at stifte bekendtskab til 
filmens magiske univers.  
 
Børnebiffen på Tur er det yngste skud på stammen – 2 gange om efteråret og 2 forestillinger om 
foråret ser Odsherreds alleryngste borgere film. 6 små kortfilm for de 3-5årige, hvor der er svagt lys i 
salen og ind imellem døren på klem. Det er vidunderligt at se de små børns øjne så store som tekopper. 
Børnebiffen er udviklet i samarbejde med Det Danske Filminstitut, Vig Bio og Odsherred Kommune.  
 
MSIB – Med Skolen i Biografen har vi kørt igennem en årrække. Helt tilbage til dengang vores 
kommune hed Trundholm og Birthe Jarlfeldt var kulturdirektør og jeg skulle samle 10 sjællandske 
biografer for at Det Danske Filminstitut ville støtte projektet – det lykkedes og Tina Just Hahn og jeg 
igangsatte MSIB. Skolebørnene tilbydes en række film henover efteråret og foråret i skoletiden. Det 
Danske Filminstitut har udarbejdet undervisningsmateriale til brug for lærerne, således at børnene 
kommer velforberedte til MSIB, som er rigtige film udvalgt specielt til skolebørn og unge. 
 
Livsnyderaftener  – Onsdagsfilm – Artfilm - SeniorBio – BabyBio – Odsherreds Børnefilmklub -  
Filmsalon-  børnefødsesdage – voksenfødselsdage – Tøse/Drengerøvsaftener – Kirkebio -  
Ønskefilm – Tamilfilm – Dokumentarfilm - Udlejning  til mødeaktivitet såsom generalforsamlinger, 
økonomimøder, fødselsdage og endog en bryllupsceremoni har vi været værter for. 
Stærkt samarbejde har vi med Kulturforvaltningen, Odsherreds øvrige kulturinstitutioner, biblioteker, 
teatret, Den Rytmiske Højskole, Vallekilde Højskole, Odsherreds Musikskole –  og LOF lejer sig ind i 
biografen med en spændende foredragsrække om formiddagene 
 
Ofte får vi henvendelser fra organisationer om at få rundvisning og historisk gennemgang af Vig Bios 
liv fra en lille provinsbiograf til en funklende premierebiograf, som vi jo er.  
 
 
Vig Bio har som noget unikt en café – en gevinst for Kulturhuset. Biografen har genne årene været 
kendt for at kunne give publikum en totaloplevelse med mad i caféen.  
Café Vig Bio, som Frederik så fint bestyrer er netop med til at give publikum den bedste oplevelse og i 
nært samarbejde med biografen filmvalg at kunne tilbyde mad. Italiensk film – italiensk inspireret mad. 
 
 
 
ØKONOMI 
Vi fortsætter det skarpe fokus på økonomien og glæder os over at kunne at kunne være i stand til 
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*at holde billetpriserne så lave og så familievenlige som muligt  
*at have så ydmygt et kontingent som vi har for derved at skabe flere medlemmer 
*at alle passere får så meget glæde at den sunde økonomi og drift i form af aktivkort, passerfester, 
*gratisfilm, cafémad og medlemsarrangementer i øvrigt. 
 
Vi er vilde med vores Livsnyderarrangementer, som netop kan lade sig gøre pga. en fornuftig økonomi 
såvel som de arrangementer, der med stor succes har fundet sted.  
Odshereds Børnefilmklub, SeniorBio – Tøse/Drengearrangementer, BabyBio, Operabio….ja, samtlige 
arrangementer i Kulturhuset stiller vi skarpt på. 
Vi er en forening og en forretning, hvor vi fortsat vil være tro ved målsætningen om at ikke alt er en 
overskudsforretning – der skal være rum til eksperimenter – og det er der netop i den økonomiske 
strategi, vi har ført. 
Biografen har en solid reklameindtægt, en livlig udlejningsaktivitet til private såvel som til LOF, hvor 
foredragsholdere kommer til huset og bidrager med at fastholde Vig Bios flotte image. 
 
I 2019 havde vi 964 forestillinger og 34.822 gæster – Så flot! Knap 2.8 mio i omsætning kun i dette 
lokale til en gennemsnitspris på bare 79 kr. Hertil kommer de lukkede forestillinger og andre 
arrangementer, som trækker omkring 8.000 gæster mere til biografen. 
 
Vi holder biografen opdateret i alle henseender, så gæsterne kan mærke at de er velkomne – og det er 
ikke billigt i disse digitale tider med opgraderinger og krav i det hele taget til kvaliteten. 
 
Vores bogholder Helle Skibshøj vil nøje gennemgå regnskabet om et øjeblik. 
 
Fremtiden 
 
The Road of Excess Leads to the Wisdom of Palace. Gamle William Blake tog ikke fejl. Dette udsagn 
passer ualmindelig fint på Vig Bio, som er noget ud over det sædvanlige. Det har vi altid været og det vil 
vi bestræbe os på fortsat at være. Vi tillader os at tænke STORT – se blot på udviklingen gennem tiderne 
og specifikt tjek lige alle foreningens bredt favnende engagementer. Vi vil vedblive med at udvikle idéer – 
være skabende. Vi lader drømmene og visionerne få frit løb – det skaber netop det rum som udvikling 
kræver. Vi arbejder alle i et fantastisk hus med nerve og vibrationer. Fremtiden ser stadigvæk rigtig 
lovende ud og vi ved, at når vi står sammen er vi stærke og næsten urørlige. 
 
Der arbejdes med fundraising til sal 2 og det nye projekt. Vi ved, at vi kan få bygningen overdraget af 
Odsherred Kommune uden anden beregning end udgifter til skøde, tinglysning, advokatsalær og evt. 
vurdering af mægler og landinspektør. Vi har i dette år afventet, hvordan fundraisingen ville forløbe.  
landinspektør.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fundamentet 
Tak til alle passerne – alle arbejdsgrupperne for det frivillige og helhjertede engagement i Vig Bio – 
fundamentet i hele dette spændende hus, hvor I er de solide grundsten. Uden passerne ingen biograf – 
så enkelt kan det siges. Det er imponerende, at så mange mennesker vil dedikere deres sparsomme fritid 
på at vedligeholde, forbedre og udvikle ODSHERREDS BEDSTE BIOGRAF! I er i dén grad med til at 
gøre Vig Bio til noget ganske særligt – et frirum i en travl verden og med masser af hjerterum. 
 
********* 
Liiiige inden jeg giver ordet videre til fremtidsplanerne, vil jeg ganske kort og med hjertet sige TAK til Vig 
Bio for at have været med i næsten 30 år i dette fantastiske eventyr, som jeg vil slutte med 
filmudlejernes ord til os, da vi fik prisen i 2004 for den bedst drevne foreningsbiograf: 
 
I Vig Bio sagde I, at I var den første frivilligt drevne foreningsbiograf – det var I ikke, men I lancerede jer, som om I var det. 
Biografen har altid haft vindende væsener til at vise ansigt udadtil og de væsener har altid udvist en både kæphøj og 
charmerende selvtillid. 
 
Fafid har desuden hæftet sig ved, at folkene bag biografen ikke har ladet sig slå ud af, at det viste sig at være umuligt at drive 
biograf i den noget større by Nykøbing, og at det med solid indsats fra mange frivillige er lykkedes at få tingene til at lykkes i 
et vejkryds i Vig. Faktisk så godt, at det er svært at køre forbi biografens glasfacade uden at kigge ind. 
 
Endelig er det lykkedes folkene bag den lille biograf at charmere sig til en status af premierebiograf”. 
 
Jeg håber af hele mit hjerte, at folkene bag biografen i tiden fremover vil passe rigtig godt på dette 
eventyrlige værk og ikke mindst passe godt på de frivillige passere. De fortjener det hele.  
 
Danne, oplyse, berige og fortrylle……………… 
 
Jane Lykke 
13. juni 2020 
 
 
 


