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Formandens beretning for 2022 

 

Kære medlemmer 

2022 har været et begivenhedsrigt år på flere forskellige områder. Jeg vil dele min beretning op i 4 dele 

1.       Vores forevisninger 

2.       Vores medlemsarrangementer 

3.       Vores forening 

4.       Vores arbejde med PROJEKT HAL 7 

 

På alle områder vil jeg også flette lidt ind om det kommende års aktiviteter - så jeg dækker altså også punkt 

4 på generalforsamlingens dagsorden 

Vores forevisninger 
Det har været dejligt, ovenpå coronaen, at kunne gennemføre en fuld sæson, og vi har i løbet af 2022 vist 

15 forskellige film ved i alt 30 forestillinger i Lo Specchio. Vi har set et stigende antal publikummer til vores 

forestillinger og i slutningen af året (og det har heldigvis fortsat i 2023) har vi haft næsten udsolgte 

forestillinger. Vi tænker, at vi er blevet lidt mere kendte, bedre til vores markedsføring - men fremfor alt - 

folk kan lide at komme til forestillingerne, og fortæller det videre til andre eller inviterer dem med. 

Vi har i vores gennemførte brugerundersøgelse vedrørende år 2022 også spurgt til vores filmvalg og blandt 

medlemmerne er 85% meget tilfredse og blandt modtagerne på vores nyhedsbrev er 65% meget tilfredse 

med filmvalget. 

Jeg vil også nævne, at vi i august gennemførte en Open Air-forestilling i Folkeparken og nød sammen med 

ca. 2.000 publikummer Lady Gaga og Bradley Cooper i storfilmen A Star Is Born. Dejlig aften. 

I 2023 fortsætter vi i foråret med 4 forestillinger om måneden, og vil overveje om vi til efteråret – om 

muligt – skal have flere forestillinger. 

Vedrørende Open Air arbejder vi i øjeblikket på at gennemføre en filmdag på Musicon, som skal kulminere 

med en Open Air forestilling på Søjlepladser tæt på Hal 7. Vi samarbejder med Festival Højskolen om dette, 

men kan ikke garantere, at arrangementet bliver til noget. Det er et godt og meget relevant projekt, der 

desværre er blevet aktuelt på den kedelig baggrund, at vi fik ansøgt kommunens kulturpulje en dag for sent 

– og dermed blev afvist mht. at få finansieret vores ”kendte” koncept i Folkeparken. Det kan være vi nu får 

lavet et nyt og måske endnu bedre koncept i Musicon.  

Kort om vores medlemsarrangementer 

Vi har i år lavet to gratis medlemsarrangementer. Ved det ene viste den oscarvindende instruktør Martin 

Strange-Hansen sin kortfilm ”On My Mind” og ved det andet besøgte vi Hal 7 og så derefter den 

CPH:DOXvindende ”Säsong” hos vores ”nabo” Festival Højskole. Vi vil også lave medlemsarrangementer i år 

– dog er det første arrangement så godt – synes vi selv - at det fortjener, at vi ”inviterer andre indenfor”. 

Det er et arrangement med og om stumfilm. Det bliver den 27. april i Danske Bank salen. Vær hurtig ved 

tasterne, når invitationen kommer ud. Medlemmer har gratis adgang og får besked 3 dage før alle andre. 
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Vores forening RoskildeBio.nu 

Vi er nu over 150 medlemmer og har oplevet en vækst på ca. 50% det sidste halvår. Vi oplever også, at 

nogle begynder at vise interesse for at være med som frivillig – og vi vil i stigende omfang ”oplære” andre 

frivillige, som kan deltage i afviklingen af vores forestillinger. 

I vores brugerundersøgelse har vi også spurgt om folk – helt uforpligtende kunne tænke sig at blive frivillig 

på et tidspunkt. Blandt medlemmerne har 78% svaret JA eller MÅSKE (næsten 25% JA) og blandt 

modtagerne af nyhedsbrevet har 63% svaret JA eller MÅSKE (16% JA). 

Det er godt, at foreningen oplever en stor opbakning både omkring det nuværende arbejde og det 

fremtidige. Vi vil snart udsende en opsamling på resultaterne fra vores brugerundersøgelse for 2022 og vi 

agter også at gennemføre i ny for året 2023. 

PROJEKT HAL 7 

Vi har netop færdiggjort vores visionsoplæg for en kulturbiograf i Hal 7. Vi har taget nogle eksemplarer af 

sammenfatningen med, som I er velkomne til at tage med hjem. Selve oplægget kommer til at ligge på 

vores hjemmeside. Jeg vil derfor ikke gennemgå det i detaljer, men blot bemærke, at vi siden vi fik grønt lys 

fra kommunen medio 2022, har vi  holdt en lang række møder med naboer og potentielle 

samarbejdspartnere for at få input til selve oplægget. I vil derfor også se, at der er en nogle (meget 

positive) udtalelser fra en række aktører. Lidt uventet foreslog kommunen selv, at der kunne tilføjes en 

udtalelse fra borgmesteren, hvilket vi takkede ja til, og det resulterede i følgende udtalelse, som er 

medtaget i oplægget. 

Kulturbiograf i Roskilde er et fantastisk initiativ, som jeg er sikker på, der vil blive taget rigtig godt imod i 

byen. Jeg bemærker med glæde, at initiativtagerne ved afvikling af en lang række arrangementer har vist, 

at der bag projektet er stor faglig viden, engagement og vedholdenhed. 

Citat Tomas Breddam, Borgmester. 

 

Ja - Bedre reklame kunne vi ikke selv have lavet for projektet. 

Vi er derfor klar til at gå i dialog med de første fonde for at få afklaret, om de er interesserede i at 

videreudvikle projektet – og selvfølgelig – også finansiere det. Vi har allerede sendt den første forespørgsel 

til A.P. Møller Fonden. Kryds gerne fingre. 

Det er derfor vores håb, at vi inden årets udgang kan meddele, at vi nu har fundet hele eller i hvert fald 

størstedelen af den nødvendige finansiering – ca. 12 mio. kroner. I så fald er vi kommet endnu tættere på 

vores drøm om en kulturbiograf i Roskilde, der med citat fra oplægget: 

’vil mere end at vise kvalitetsfilm, som skaber gode oplevelser sammen med andre’. 

samt videre citat 

’i samspil med sine omgivelser vil skabe nye kulturelle oplevelser, der kan udnytte en professionel biograf 

og den kreative ramme i en eventsal’. 

Og det jo værd at drømme om. 

Jeg vil gerne runde af med at takke for jeres og foreningens opbakning – og benytte lejligheden til at takke 

bestyrelsen og initiativgruppen for den stærke teamindsats, I har leveret i år. Jeg vil derfor gerne som 

afslutning på beretningen bede initiativgruppen om at rejse sig op – giv dem en hånd. 


