Bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 4. april 2016
Til stede
Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie Jensen, Maria
Brünner, Per Heskjær og Birthe Petersen
Konsulent: Asger Bak
Afbud
Karina Øer og Nina Vinther Lundgren
Dagsorden:
1) Invitation til frivilligarrangement den 18. april 2016
2) Opfølgning på børne-mgp samt Brødrene Damp
3) Koncerter / arrangementer fremadrettet
4) Differentierede priser ved leje af Kino (Per)
5) FMMB (Søren)
6) E-billet, mulighed for forskellige priser på samme film? (Anne-Marie)
7) Nyt fra konsulenten (Asger)
8) Årshjul frem til næste generalforsamling
9) Forsøg med ungdomsfilm (Birthe)
10) Eventuelt
Punkt 1)
Maria sender invitationen ud til alle frivillige. Svarfrist den 15.4.2016.
Punkt 2)
MGP var en succes. Ca. 40 børn deltog. Det er planen at vise mgp igen i 2017. I år blev det varslet
for sent, så flere børn/familier havde nået at lave andre aftaler. I år var der gratis slush ice og
popcorn. Næste år skal der betales for slik, popcorn mv. Det er gratis at komme ind. Kinos udgift til
arrangementet er kodaafgiften.
Brødre Damp var en succes. Der blev solgt 127 billetter. Borup Kino fik indtægt fra de solgte
kioskvarer/fadøl, hvilket gav et overskud på ca. 2.000 kr.
Punkt 3)
David Ansbo vil gerne være tovholder i forhold til nye arrangementer. Bestyrelsen besluttede, at
forudsætningen for andre arrangementer er, at det ikke må indebære en økonomisk risiko for Kino.
Hvis der er tale om dyre og økonomisk risikable arrangementer, forudsætter det, at der er en sponsor,
som vil dække et eventuelt underskud.
Kino må ikke tage entré for transmissioner fra public service kanaler.
Forslag til andre arrangementer kunne være transmission af Bodilfestival, X–faktorafgørelsen og
forældrefilm med børnepasning.
Der er kommet forespørgsel på en spil-aften. Det forudsætter en x-boks og nogle kabler. Det er ved at
blive undersøge, hvad det kræver af ekstraudstyr.
Punkt 4)
Andre biografer har højere lejeafgift end Borup Kino ved udlejning af lokaler.
Bestyrelsen besluttede, at priser for lokaleudlejning i Kino fra august 2016 er:
Private
- leje af privaten 500 kr. + moms
- leje af hele huset 1.200 kr. + moms
- leje af hele huset for medlemmer af Kino 1.000 kr. + moms
Erhverv
- leje af hele huset 2.000 kr. + moms

Punkt 5)

Kontingentet for medlemskab af FMMB kostede sidste år kr. 2.500 kr. Kino betalte a/conto i marts sidste år kr. 850
kr. og i år kr. 450 kr. Det vil sige, at foreløbigt er det a/contobeløbet sat ned. Borup Kino har en interesse i at
være med, da FMMB er en forening, der repræsenterer vores interesser/område. Det er vores link til
Danske Biografer.
Punkt 6)
Anne har undersøgt hos e-billet, hvad det koster for en ekstra computer samt mobilpay og dankort.
Systemet kan arbejde med rabatkuponer, hvis e-billet sætter systemet op til det.
Det blev besluttet, at Anne bestiller mobilpay-boks og dankortterminal til levering i begyndelsen af
august. Der bestilles ikke en ekstra computer grundet prisen.
Punkt 7)
Borup Kino var ikke blandt dem, der får midler fra Real Dania.
Der er fire ansøgninger ude i øjeblikket. Herunder til det Danske Filminstitut. I løbet af april måned
sendes yderligere ansøgninger til flere af de rigtig store fonde.
Punkt 8)
Udsættes til senere møde.
Punkt 9)
De film, der vises i Borup Kino, er primært målrettet børne- og voksenpublikummet. Hvordan kan vi nå
ungdomsgruppen? Birthe vil mødes med nogle i målgruppen for at høre, hvad der kan få dem i Borup
Kino, herunder hvilke film, der kan få dem til at komme – gerne en liste der kan gives til filmudvalget.
Punkt 10)





Borups nye borgerforening vil gerne have Maria med. OK med bestyrelsen
Henvendelse på Facebook om fribilletter til popquiz. Kino giver ikke fribilletter.
Seniorbio. Den måde, det er kørt på i foråret har været for dyrt for Kino. Anne har møde med
Ældresagen den 5. april og skal snakke om, hvordan det kan køre fremover.
Teleslynge. De danske film er uden undertekster, hvilket er en udfordring for folk, med nedsat
hørelse. Flere organisationer, der arbejder for at forbedre forhold for folk med nedsat hørelse,
er blevet spurgt, om de vil finansiere teleslynge. Det har indtil videre kun ført til afslag.

Næste bestyrelsesmøde afholdelse mandag den 23. maj kl. 19.00 til 21.00

