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Referat fra Helios bestyrelsesmøde onsdag den  
5. januar 2022 kl. 19-21.30  

 
Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Jakob Holm, Flemming Helsted, 
Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: Oliver Streich, Peter Eduard.  
 
Tilstede: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jakob Holm, Flemming Helsted, Johnny Elkjær, 
Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. 
Afbud: Oliver Streich. 
 
Ordstyrer: LK primært. Supplement fra Jakob  
Referent: Hanne Holm 
 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Godkendelse af 

dagsorden  

   Godkendt 

2. Godkendelse af 
referat fra d. 7. 
december   

   Godkendt 

3.  Ny teknik og 
hvad er der nu 
kommet ind fra 
fonde? 
 

LK 
HH
H 
JE 

Hvad kom der ud af 
mødet med AV-
centret? 

 Prisen er fastfrosset uden at lukke 
aftalen så vi stadig kan søge fonde. Vi 
har fået 325.000 kr. fra fonde indtil 
nu, 250.000 fra kommunen, som det 
ser ud nu, skal vi selv betale ca. 
500.000 kr.  
Vi orienterer kommunen på mødet i 
marts, da der kan komme små ting 
på væg/loft som skal repareres.  
Der laves en tidsplan for PR omkring 
dette og der laves en plan for 
hvordan siger vi tak til fondene, 
f.eks. kan det medtages i vores loop 
inden filmene starter, samtidig med 
reklame for det nye anlæg. 

4. Status af 
efterårets 
arrangementer
. 

HH Bilag  Vi har gennemført 12 forskellige 
kulturelle arrangementer siden juni 
21 som ikke er film. Hanne Holm 
laver en konklusion med en samlet 
økonomi, hvad gav det af 
omsætning/overskud.  
Forslag til PR: At der laves en 
pressemeddelelse om dette.  

5.  Status nye 
tovholdere 

HH Vedligehold 
Billet & Kiosk. 

 Der er møde med interesserede til 
begge tovholder job her i januar. 
Både Jørn Caben og Vivian Pedersen 
er indstillet på at lære en ny op og 
være til rådighed i forhold til evt. 
spørgsmål. 

6. LK  
 
 

 Vi diskuterede mulighederne, men 
mangler viden om hvor langt fra 
eller tæt på vi er på at opfylde 
kravene om f.eks. antal film, der skal 
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være fra EU Hanne Holm kontakter 
repertoiregruppen og spørger om de 
kan lave en oversigt over hvilke 
lande de film, vi har spillet kommer 
fra? 
Lars Kensmark får Ringe til at 
konkretisere betingelserne, så vi kan 
tage stilling senere. 

7. Forslag: Et 
Helios logo til 
lærredet, 
animeret. Med 
lyd 

LK En tanke jeg gerne 
vil dele. LK 

 God ide, men så skal animationen 
bygge på hønen, ægget og solen i 
vores logo! Flemming laver en skitse, 
som evt. kan være et oplæg til en 
professionel. 
Kan det være vores jubilæumsgave? 

8.  Foreløbig 
tanker om et 8. 
marts 
arrangement. 

HH 
SR 

  Eventgruppen har planer om et 8. 
marts arrangement kun for kvinder 
med foredrag og efterfølgende debat 
i små grupper i cafe og mødelokale. 

9. Evt. LK 
 
 
 
HH 
 
 
 
 
 
SR 
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JE      
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HH
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Fast punkt på vores 
dagsorden 
fremadrettet 
 
Udlejning af 
mødelokalet under 
nedlukning? 
 
 
 
Ungerabat ikke 
gennemført? (under 
18 eller studiekort) 
(Ref. fra 10. møde 21) 
 
Logoet 
 
 
 
 
 
Nyt som Integra har 
lagt ud så det kan 
tilgås hjemmefra på en 
Windows computer 
 
Udnyttelse af 
gårdmiljøet med hus, 
belysning og planter 
på hjul. 
 
 
 
 
Oplukning efter 
Corona 
 
 
 

 Er der noget vi skal lave 
pressemeddelelse på? 
 
 
Aftalerne kan bibeholdes med de 
samme regler som i cafeen, nemlig 
mundbind og Corona pas. Hanne 
Holm afstemmer med Nathan. 
 
 
Billetten er oprettet, men vi skal 
have kommunikeret det til Billet & 
Kiosk, da de siger den ikke findes. 
Tages op på tovholdermødet.  
 
Nils har arbejdet videre med logoet 
ud fra den originale tegning, de blev 
præsenteret og sendes ud sammen 
med referatet, så vi kan arbejde 
videre med det på næste møde.  
 
Foreløbig kan flg. arbejdes med  
hjemmefra: Statistik , 
regnskabsoversigt og nyhedsbrev. 
 
 
Nils laver en skitse som kan tages op 
som et fælles ønske for os og cafeen  
i forhold til kulturudvalget og til at 
finde ud af hvad der kræves  af 
tilladelser. Lars Kensmark varsler 
Hasse Winther og finder ud af 
proceduren. 
 
Vi beslutter at åbne 7 dage efter vi 
får lov, så kan vi nå at få grundlaget 
for åbning på plads inden vi åbner.  
(erfaring: vilkårene kommer altid et 
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JH   

 
 
 
 
Jakob melder ud at 
han ikke genopstiller 
til 
generalforsamlingen. 

par dage efter åbningsdatoen) Den 
lille sal holder vi lukket yderligere 
14 dage. 
 
Blev taget til efterretning. 

 
Næste møde er d. 7. februar. 
 
 


