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Til formændene for de til kommunalvalget
opstillede politiske partier

Videreførelse af biografdrift
i Dragør
Jeg er efter lange overvejelser kommet frem til, at arbejdsbyrden ved at drive biograf efterhånden er
blevet for stor, og jeg ønsker derfor at stoppe som daglig leder i løbet af 2014.
Med hensyn til biografens videre drift, vil jeg foreslå, at Dragør Bio fremover overgår til at blive en
foreningsdrevet biograf, hvilket kunne ske på en af 2 følgende måder:
1. Kommunen køber ejendommen og forpagter biografen ud til en forening, der så fremover
overtager driften.
2. En forening lejer biografen af mig, - med et kommunalt tilskud i en størrelsesorden, der
sikrer fortsat biografdrift, eksempelvis på en 4-årig kontrakt.
Da jeg som privatperson og indehaver af Dragør Bio ikke kan benytte ulønnet arbejdskraft, vil jeg
gøre opmærksom på, at fortsat biografdrift i Dragør Bio ikke kan lade sig gøre med et årligt
driftstilskud på 100.000 kr.
Der er kort fortalt ikke råd til lønninger, - ud over ”driftsherreløn” - som i 2012 var på 144.000 kr,
hvilket kun skyldes at 2012 var et godt biografår med mange stærke film. Det kan vi ikke forvente
at 2013 bliver !
Efter samtaler med kolleger i branchen, er det min vurdering, at der maximalt vil blive råd til at
lønne en daglig leder på halv tid med Dragørs befolkningsunderlag.
Alle andre medarbejdere skal være frivillige/ulønnede for at det kan løbe rundt !

Et nyt EU-direktiv vil fremover sætte et loft over de kommunale tilskud til biografer på 500.000 kr.
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Men uden at kommunen er ind over med tilskud/garantier på et sted mellem 100.000 og 500.000 kr.
vil der fremover ikke fortsat være biografdrift i Dragør, da der må påregnes opdateringer af udstyr
og programmel, samt fornyelse af inventar !
Hensigten med dette brev er at opfordre de politiske partier til at dette tema vil komme til at indgå i
valgkampen:

Vil man fortsat have en biograf i Dragør
Med venlig hilsen
Inge Lindgreen Poulsen
Biografdirektør

