Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 1. oktober 2020
Til stede: Maria Brünner, Per Heskjær, Mette Thomas, Christian Wolff-Petersen, Steen Olsen, Dannie
Truberg, Jens Kragh-Asbæk og Birthe Petersen
Afbud: Louise Welsien-Jensen
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer
2) Renovering af salen
3) Opsætning af stole og rengøring af Kino inden åbningen
4) Åbent hus
5) Køb af værnemidler
6) Tøj til de frivillige
7) Ny hjemmeside
8) Økonomi
9) Udlejning af Kino
10) Eventuelt

Ad. 1.Valg af ordstyrer
Jens
Ad. 2. Renovering af salen
Gulvet forventes færdig mandag den 5. oktober. Maling af salen påbegyndes den 4. oktober. Loftet males
først.
Mette har indkøbt numre til de gamle stole, der skal stå forrest i salen. De nye stole har allerede numre, men
ikke i rækkefølge (de pæneste stole blev købt), så de gamle numre skal ”slettes”, og de nye numre monteres.
Hvordan er ikke afklaret endnu. Der vil ikke være numre på stolene ved åbning, da vi først skal vide præcis,
hvordan stole placeres og herefter skal e-billet lægge de nye numre ind i systemet.
Ad 3. Opsætning af stole og rengøring af Kino inden åbningen
Når salen er malet færdig hentes stolene. Det vil sige enten fredag eftermiddag eller lørdag formiddag.
Allerede fredag tapes gulvet op, så stolenes placering er på plads, og monteringen kan gå i gang fra lørdag
formiddag. De nye stole fylder 17 kasser.
Søndag kl. 10.00 kommer nogle af de frivillige og hjælper med at gøre Kino ren. Hvis flere vil hjælpe, kan de
kontakte Maria. Der er frokost til hjælperne fra Spar.
Ad. 4. Åbent hus
Der er åbent hus i Kino lørdag den 17. oktober i tidsrummet 13.00 til 17.00. Alle er velkomne. Kiosken vil
være åben. Grundet Corona vil der max kunne være 49 personer i Kino ad gangen. Der kan købes billetter til
aftenens forestilling ”Vores mand i Amerika”, som vises fra kl. 19.30. Som tidligere vil det være muligt at
komme lidt tidligere og nyde en forfriskning inden forestillingen.

Ad. 5. Køb af værnemidler
Der vil være vesir til de frivillige i kiosken, hvis de ønsker at bære det. Mette skaffer værnemidler herunder
masker og handsker. Jens skaffer plexiglas til kiosken, som opsættes mellem de frivillige og gæsterne. Der
opsættes sprit ved indgangen til Kino samt ved indgang til salen.
Ad. 6. Tøj til de frivillige
Mette har indhentet tilbud på tøj til de frivillige, som står i kiosken og som er operatører. Der vælges t-shirt.
Foran kommer der til at stå Borup Kino, bagpå frivillig. Mette arbejder videre med at skaffe en sponsor til køb
og tryk af t-shirt.
Ad. 7. Ny hjemmeside
Den gamle hjemmeside er ved at stå af og kan ikke længere opdateres. Det er derfor nødvendigt at købe en
ny hjemmeside hos e-billet. Den nye hjemmeside bliver løbende opdateret og har langt flere funktioner end
den gamle. Herunder et vagtplansystem. Dannie aftaler købet og betaling med e-billet.
Dannie, Steen og Birthe læres op i det nye e-billetsystem og får flyttet de nødvendige informationer fra det
gamle til det nye system. Jens og Nina læres op i vagtplansystemet.
Ad. 8. Økonomi
Den lånetype, som kommunen har givet Kino lov til at benytte, findes ikke på markedet. Kommunen er derfor
ved at undersøge, om de i stedet vil godkende det lånetilbud, som Sydbank har tilbudt.
Mette har søgt Trelleborgfonden om 40.000 kr. til det videre arbejde med skuret. Der er ikke kommet svar
endnu. Der er givet afslag på to andre ansøgninger til henholdsvis skur og mikrofoner.
Ad. 9. Udlejning af Kino
Birthe havde udarbejdet forslag til ny lejekontrakt. Der er ikke behov for at tage depositum ved leje.
Fremadrettet skal det være muligt at tilkøbe rengøring for 250 kr. ved leje af salen og 500 kr. ved leje af både
sal og privaten. Hanne aftaler med lejer, hvem der skal betale, og hvem der selv gør rent. Det skal være muligt
at indgå en særaftale for salg af kioskvarer.
Ad. 10. Eventuelt
•
•
•
•
•
•
•
•

Instruktør og producent for ”Vores Mand i Amerika” kommer forbi Kino søndag den 25.10 og
fortæller om filmen. Den vises kl. 14.00.
Der mangler operatør til eftermiddagsforestillingerne. Nogen der kender nogen, som kunne have tid
og lyst til det?
Christian har kontant til gardinfirma, som kan lave skinne til gardinet rundt om kiosken.
Julekoncert. Afventer beslutning til næste møde.
Køleskabet i kiosken trænger til udskiftning. Der skal findes en sponsor hertil.
Ny scenen. Afventer at stolene er placeret, så det kan ses, hvilke muligheder der er.
Nyhedsbrev. Afventer den nye hjemmeside. Birthe overtager efter Nina.
Tag på skuret. Kino har fået tilbud om hjælpe med tegning og materialevalg i forhold til færdiggørelse
af skuret. Det kan bruges i forbindelse med ansøgning om sponsorater.
Næste bestyrelsesmøde 11. november 2020 kl. 19.00

