Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen i Borup Kino vil betegne året 2014 som et arbejdsomt, lærerigt og
succesfuldt arbejdsår. Et år hvor vi helt bevidst har prioriteret opgaven med at få
alt det praktiske omkring biografdrift til at fungere. En ganske stor mundfuld for
nogle rimelig urutinerede bestyrelsesmedlemmer, der ikke vidste ret meget om
biografdrift,men som havde masser af gå-på-mod,vilje og lyst til at der skulle være
en biograf i Borup. Vi satte os det mål at vi ville bruge året til at konsolidere den
daglige drift af kino. En opgave vi synes vi er lykkedes rigtig godt med ,opgaverne
er blevet fordelt og strukturen er på plads.
Opgaverne har været mangfoldige :
Operatørerne skulle oplæres i at bruge det nye digitale system.
De frivillige i aftenbio skulle lære et nyt billetsystem at kende.
Vi har med succes fået organiseret og oplært de omkring 60 frivillige der hjælper
til med mange forskellige opgaver.
Vi er gået fra at være omkring 40 frivillige til p.t. godt 100 medlemmer der har
fornyet deres medlemskab for 2015 , en fantastisk positiv tilgang. Og bedst af alt ,
der kommer dagligt nye meddelelser om, at folk stadig fornyer deres medlemskab
til kino.
Vi har været synlige i bymiljøet i form af annoncer, avisartikler, åbent hus m.m.
Børnebio kører nu også også med nye digitaliserede film og med forsat pænt stort
fremmøde.
Vi har fået en hjemmeside der fungerer og hvor man kan reserve/købe billetter.
Vi har været utrættelige i vores forsøg på at få Borup Kino på landkortet.
Og meget aktive i forhold til at få økonomisk støtte og opbakning fra det lokale
erhvervsliv.
Vi har solgt 3329 billetter, hvor vi havde budgetteret med 3500. Et fremmøde vi
ikke kan være andet end godt tilfredse med.
Vi har erfaret at filmbranchen er en forunderlig verden, og ikke altid lige let at

navigere i. Og vi har efterhånden også lært hvad forskellen er på en KMD og en
DCP.
Vi har fået sat system i vores udlejningsaftaler, og har rigtig mange henvendelser
vedr. udlejning . Især er børnefødselsdage populære.
Vi er ved at få en god fornemmelse for hvilke film folk i Borup gerne vil se. Vi har
erfaret , at det specielt er de gode danske film der trækker. Fasandræberne scorer
med 293 solgte billetter og Stille Hjerte kommer ind på en anden plads med 191
solgte billetter.
**************
Hele den daglige drift af Borup Kino, hænger uløseligt sammen med den enkelte
frivilliges arbejdsindsats, uden de frivilliges utrættelige arbejde var der ingen
biograf i Borup. Så enkelt kan det siges.
Lokalbefolkningen har anerkendt og ydet bidrag til kino på mange forskellige
måder. Både med rede penge , støtte og opbakning. Men også med deres gratis
arbejdskraft og rigtig gode rabatter på udført arbejde . Det kan vi ikke sige nok tak
for.
At vi allerede har omkring 100 medlemmer er helt fantastisk, og en rigtig flot
fremgang.
Dels er det altid godt at få lidt penge i kassen, men vi må heller ikke glemme
betydningen af de mange medlemmer , når der fremover skal søges fonde til
ombygning og bygnings forbedringer m.m. Det gør trods alt større indtryk , at vi
kan komme og sige at vi er en forening med over 100 medlemmer frem for 40.
Og støtte fra fonde og erhvervsliv får vi hårdt brug for fremover. Driften af Borup
Kino skal kunne løbe rundt i sig selv , hvilket det regnskab vi om lidt fremlægger
også viser at den kan. Men forbedringer og moderniseringer bliver det svært at få
lagt ind i den daglige drift. Dette nødvendige arbejde forventes udelukkende at
kunne blive gennemført ved hjælp af fonde og sponsorater. Så endnu engang jatak vi tager imod al form for støtte. Alle bidrag , små som store er meget værdsatte
og vil til enhver tid blive forvaltet til Kinos bedste.
****************************
Bestyrelsen i Borup Kino , har bevidst valgt at køre en flad struktur , hvor vi
sammen har været gode til at fordele arbejdsopgaverne imellem os.

Mette har været primus motor i oprettelsen af hjemmeside og har nu også
overtaget mit job med at bestille film.
Asger har stået for alt det tekniske i operatørrummet, og påtaget sig et
kæmpearbejde og ansvar med den almindelige bygnings vedligeholdelse, samtidig
med at han også er en del af sponsorgruppen.
Søren har som primæropgave kontakten til pressen, og sidder også på den tunge
post med at skaffe fler sponsorer, samtidig med at han også varetager
næstformandsposten.
Kristina og Charlotte står for al indkøb til kiosken .
Karina styrer børnebio.
Anne er vores dygtige kasserer , der har helt styr på alt vedr. vores økonomi.
Jeg selv stor for alt forefaldende arbejde som formand, vagtplaner i aftenbio,
rekruttering/oplæring af nye frivillig , udlejningsaftaler/arrangementer, filmudvalg
og pr-arbejde.
Arbejdsopgaverne har som sagt været mangfoldige og nogen af dem totalt
uforudsete. Jeg tror vi skal være glade for at vi ikke kendte omfanget af opgaverne
da v i 2012 købte ejendommen. Vi har knoklet og lært utrolig meget om
biografdrift , og med al respekt kalder vi os ikke længere for de rene amatører,
men mener selv at vi har fået opbygget et godt erfaringsgrundlag og stor viden om
biografdrift. Jeg vil gerne sige bestyrelsen stor tak for den helt fantastiske
arbejdsindsats der er lagt i driften og samarbejdet.
******************
At overtage en så gammel og nedslidt bygning, som Borup Kino reelt er, har ikke
været nogen let opgave. Det er en opgave vi i bestyrelsen er vældig ydmyg
overfor, men også en opgave der forpligter med mange uforudsete overraskelser
med deraf følgende udgifter. At begå sig i de gamle bygninger kræver en løbende
vedligeholdelse med stor respekt for den oprindelige stil.
Alle der har sin daglige gang i huset kan med det blotte øje se at der er mange
steder der trænger til en kærlig hånd, og gerne en god og solid håndværker hånd.
Vinduerne i privaten skal udskiftes,facaden trænger i den grad til at blive pudset

op og malet. Vi er derfor godt i gang med at gå nogle alternative veje for at få
mobiliseret nogle lokale håndværkere til at hjælpe os med dette projekt.
Bestyrelsen er vel nok de nærmeste til at vide, at der om vinteren kan være rigtig
koldt i biografsalen. Vi er derfor helt på det rene med, at en isolering og et nyt
varmesystem er aldeles påkrævet.
Men at få isoleret salen er ikke bare noget man lige gør. Det er et projekt der på
ingen måder kan stå alene, og et projekt der vil komme til at betyde massive
bygningsmæssige forandringer. Projektet handler i høj grad også om vores
holdning til, hvilken biograf vi vil tilbyde Borup borgerne.
At gå i gang med denne omfattende ombygning kræver først og fremmest at
projektet bliver belyst og beskrevet . Derefter kommer det tunge og vanskelige
arbejde med at få skaffet nogle økonomiske midler der gør det muligt at
gennemføre projektet. En stor og omfattende opgave som bestyrelsen påtænker at
gå i gang med i den kommende periode.
Som man kan se , er vi startet med kiosken/foyer. Dette blev muligt fordi vi fik et
sponsorat og fordi det lå indenfor en økonomisk og arbejdsmæssig ramme vi på
nuværende tidspunkt kunne overskue på nuværende tidspunkt. Som altid med
gamle huse, bliver opgaven mere omfattende end først beregnet. Men flot bliver
det. Og endnu engang er det de frivillige der ihærdigt knokler for at få fuldført
opgaven . Et fantastisk godt,solidt og dygtigt stykke arbejde der her bliver udført .
Vi er i bestyrelsen ,stolte og taknemmelige over, at Borup er en by med biograf. Vi
synes vi har leveret varen på alle niveauer. Og jeg slutter hermed af med at sige
tak til alle der har gjort det muligt at komme så langt som vi er kommet i dag.

