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Generalforsamling i Byhusforeningen tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 17.30 i Nysted Biograf-Teater 

 
     Efter generalforsamlingen bydes på lidt mad og ca. kl. 19.30 filmen ” De særlige”. Drikkevarer kan købes. 

 
Det går rimeligt godt med at sælge billetter til biografdelen. Det går selvfølgelig noget op og ned med billetsalget alt efter 
hvilken film, der er på programmet.  
Der er et velfungerende filmudvalg på 8 personer, som efter grundige undersøgelser, overvejelser og debat vælger de film, 
som bliver vist. Vi synes selv, at det er nogle forskellige, gode og spændende film, man bliver præsenteret for i Nysted. 
Udvalget har nye tiltag på vej, som vi vil høre om i 2020. 
 
Det er helt klart de danske film, som trækker mange mennesker i biografen, og det kan være svært - for selv kendte, 
prisnominerede udenlandske film - at konkurrere med. 
Det er også dejligt at se folk, som bor et stykke fra Nysted, bruge vores biograf. 
 
Ud over de almindelige aftenforestillinger er der den første onsdag i hver måned Eftermiddagsforestilling. Der er Opera- 
film, Med Skolen I Biografen, Børnefilm i samarbejde med Brugsen og div. Særforestillinger har vi også. Alt sammen 
noget der kører rimeligt godt. 
 
I 2017 begyndte en ny aktivitet i Nysted Biograf-Teater, som med succes er fortsat i 2019. På udvalgte mandage har der været 
afholdt meget velbesøgte Bankospil med op til 100 mennesker hver gang. En aktivet, som ser ud til at fortsætte i fremtiden. 
 
For at kunne arrangere de koncerter vi gør med rigtig gode kunstnere, er det nødvendigt, at vi fortsat får den økonomiske 
støtte fra Guldborgsund Kommune og Statens Musikråd. Uden den støtte ville det ikke være muligt at præsentere de kendte 
kunstnere i Nysted. I 2019 har bl.a. Anne Dorte Michelsen og Elisabeth gæstet Nysted Biograf-Teater. 
Billetsalget til koncerterne i 2019 har været i noget mindre omfang, end vi havde forventet, men der er jo også konkurrence fra 
flere sider. 
 
En særlig tak skal igen i år lyde til de fonde, som er med til at støtte os økonomisk. Her skal endnu engang lyde en stor tak til 
Thorkild Høghs Mindefond, som har gjort det muligt for os at udskifte mixerpult og opgradere vores lydanlæg til koncertbrug. 
 
Vi er gode til at holde vores omkostninger nede på grund af al det frivillige arbejde, der udføres af medlemmerne. Dette 
betyder så også, at det ser fornuftigt ud med vores økonomi. 
 
En stor tak skal endnu engang lyde til alle vores frivillige medlemmer, som er operatører, gør film klar, laver kaffe til 
forestillingerne, sælger biobilletter, er i programudvalget, sørger for bioreklamer, hænger plakater op, hjælper til ved 
koncerterne, sørger for annoncer og presseomtale, laver filmoversigter, gør rent osv. 
 
Huset og dermed foreningen har mange opgaver mht. vedligeholdelse, som skal løses. De større ting må vi betale os fra, når 
diverse fonde er så rare at donere os penge, så professionelle kan løse opgaverne. Men vi har en del mindre opgaver, som vi 
godt kunne tænke os, at nogle af jer medlemmer ville hjælpe med til. Derfor er der oprettet en ”Jobbørs” på vores hjemmeside 
under ”Sidste nyt”, hvor opgaverne er beskrevet. Det kan være mindre maleopgaver, pudse nogle vinduer, vaske borde m.m. 
 
Det er vigtigt, at Byhusforeningen kan forsætte sit omfattende arbejde med at tilbyde gode og spændende aktiviteter i Nysted. 
Så husk at benytte Huset og fortælle til andre, hvad man kan være med til at opleve i Nysted Biograf-Teater. 
 

             Bestyrelsen for Byhusforeningen 
 
   Byhusforeningens bestyrelse 
   Kristian Due Andersen   Kontingent 
Kommende film  Lisbeth Riber    Personligt 200 kr. 

Uge 09 SORRY WE MISSED YOU  Jørn Poulsen    Forening 600 kr. 
Uge 09 TRISTAN OG ISOLDE Henrik Petersen 
Uge 10 PARASITE  Henrik Juul 
Uge 11 EN HELT ALMINDELIG FAMILIE   

Uge 12 EN HVID, HVID DAG   Kommende koncerter     

Uge 13 DE SÆRLIGE   13. marts  Juncker m. Band   
Uge 14 KRUDTTØNDEN   11. sept. Sinne Eeg m. Band   
Uge 15 PORTRÆT AF EN FLAMMENDE KVINDE 09. okt. Billy Cross m. Band 
Uge 16 KØD OG BLOD   13. nov. KutiMangoes 
Uge 17 LITTLE WOMEN   19. marts Bobo Moreno & Soul Academy 
. 


