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Lad mig straks slå fast at 2019 var et rigtig, rigtig godt år i Kosmorama. Et af 

de bedste i foreningens historie og det første i de sidste 10 år, i min tid som 

formand for foreningen, hvor resultatet af drift udviser overskud før offentlige 

tilskud. Endda et overskud på godt kr. 50.000,- og et resultat der er knapt 

150.000,- bedre end budgettet. Jeg vil overlade de mere specifikke 

bemærkninger til Gitte, når hun om lidt vil gennemgå regnskabet for jer. Dog 

vil jeg overordnet fastslå at fundamentet til det flotte resultat bunder i at 2019 

var et rigtig godt biografår, med mange film der appellerede til publikum. Men 

også en række andre elementer gør at vi har opnået et meget tilfredsstillende 

resultat. Og med et sådant regnskab så er det meget sjovere og nemmere at 

drive vores biograf og aflægge beretning. 

2019 var som sædvanlig et aktivt år i Kosmorama. Udover at der naturligvis 

som vanligt var masser af forestillinger, som talte til et relativt stort publikum i 

alle aldre, så fortsatte succesen med de offentlige naturvidenskabelige 

foredrag fra Århus Universitet. Det har virkelig været spændende at kunne 

blive klogere på emner som jeg i hvert fald ikke vidste meget om. - Pyamasbio 

for de helt små kommende biografgængere fortsætter med uformindsket 

styrke og det er så dejligt, at det kører så perfekt. Med skolen i biografen er et 

vigtigt aktiv, som støttes godt af at skolerne i området flittigt benytter sig af 

det. Vi har en række forestillinger, hvor biografen anvendes til lukkede 

forestillinger til f.eks. Julemærkehjemmet. Operafilm som er optaget på en af 

de store operascener omkring i verden har der været 10 af. Og der hygges de 

søndag eftermiddage, hvor de løber af stablen. 

Eventgruppen har i løbet af året lavet nogle spændende aktiviteter. Bl.a. blev 

det afprøvet om man kunne genoplive fænomenet – Radiobiograf, hvor der 

bliver lyttet til radiooptagelser i dæmpet belysning. Interessant, men da 

nyhedens interesse var ovre, viste det sig, at det var svært at skabe nok 

interesse for dette. Måske vil eventgruppen senere, hvis det ønskes, fortælle 

mere om deres arbejde for at lave anderledes aktiviteter i vores biograf. Og 

overordnet kan vi slå fat at vi i biografen er åben for nye initiativer. 

For et par år siden besluttede vi efter moden overvejelse at omlægge vores pr-

politik og reklamere meget mindre i de trykte medier, som Skælskør Avis. Om 

det er derfor at den er blevet nedlagt er tvivlsomt, men vores hjemmeside, -

som i parentes bemærket i 2020 sørme er blevet en hel ny en,- benyttes mere 

og mere. Månedsfolderen, som bliver lagt ud rigtig mange steder i vores 

område hænger garanteret på rigtig mange køleskabe rundt omkring. Og så er 

der for mig ikke tvivl om at vi har en meget god lokal støtte. Både for den 



enkelte borger, barn som voksen, der bruger os og som slet ikke kan forestille 

sig Skælskør uden Kosmorama. Også virksomheder og handlende er på vores 

side og en af de ting vi kan aflæse i årets regnskab er den gode indtægt vi får 

ved de solgte reklamespots på lærredet. Det er virkelig en væsentlig post som 

Anne Hinsch i den grad har fået sat på skinner. 

Rent organisatorisk er der også sket nogle ting. Vi har fået styrket vores 

bookerfunktion. Nu er det både Niels Jochumsen og Søren Salvig, der i 

samarbejde sikrer, at der er bookede forestillinger hver måned. Det giver dels 

fleksibilitet og gør at det er mindre sårbart og forhåbentlig også mere 

overkommeligt for dem begge. 

Vi er nu også ved at få udarbejdet et nyt medlemssystem, som betyder at det 

er up to date. Næsten! – Gitte og Lars samt hjælpere har klaret dette, som 

gennem mange år har været ønsket. 

Alt det arbejde, alle de funktioner, der skal udfyldes, på mange forskellige 

planer, kunne ikke klares uden en meget trofast og ansvarlig flok af frivillige. 

Frivillige, som udfylder opgaverne, nogle med enkelte opgaver andre med 

mere omfattende og større, men alle medvirker til at det lykkes at lave en god 

biograf, som fremstår professionelt med et meget vigtigt touch af hygge og 

godt værtskab, så vore gæster føler sig velkomne. 

Alt dette blev i slutningen af 2019 belønnet udefra da Skælskør 

Erhvervsforening blandt mange nominerede blev tildelt prisen som Årets 

Forening i Skælskørområdet. Det skal vi være stolte af. 

Til slut skal jeg som vanligt takke alle vore medlemmer, de frivillige og ikke 

mindst bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. 

Og efter et par delberetninger vil jeg overgive beretningerne til 

generalforsamlingens behandling. 

 

 

 

 


