Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino tirsdag den 11. september 2018
Til stede: Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per Heskjær, Kristina Eilertsen, Maria Brünner, Mette
Thomas og Jens Kragh-Asbæk samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Nina Vinther Lundgren og Birthe Petersen

Dagsorden:
1. Valg af referant
2. Nyt fra konsulenten
3. Budget og regnskab
4. Udmelding til medlemmer, sponsorer og offentlighed om Kinos situation
5. Opfølgning på kulturnatten – (skal vi udarbejde en drejebog, nu hvor alt er i frisk erindring,
indkøb, vagtplan, lyd, opstilling, indslag mv.)
6. Lykke Per – skal der indlægges en pause i filmen?
7. Private firmaer, som ønsker promovering før filmene - Maria?
8. “Vi vil også gerne have dig med”
9. Mulig udlejning af Kino til Radio Midtsjælland – Maria
10. La Boheme – den 11.11 kl. 14.00 ?, pris for billetter og reklame for arrangementet
11. Strategidag – planlægning: sted, forplejning mv.
12. Udlejning af Kino til julekoncert på en film aften?
11. Eventuelt
- indskrivning i Børnebio

Ad. 1 Valg af referent
Jens blev valgt.
Ad. 2. Nyt fra konsulenten
Konsulentperioden er overstået med både positivt og negativt resultat. Det negative resultat er, at
vi ikke har fået nogen penge ind, hvilket er en sandhed med modifikationer. I den periode hvor
konsulenten har arbejdet har vi fået 1,1 million kr.
Det var i november 2017 konsulentens vurdering, at der pr. 31/8 2018 ville være kr. 55.000, men i
forbindelse med et møde med kassereren, kunne det konstateres, at der ikke var kr. 55.000.
Det man kan sige omkring projektforløbet er, at hele projekteringen af ombygningen af salen er
gennemført med den endelige prisfastsættelse af ombygningen af salen. Den del af projektet er
endt positivt. Det der ikke er endt positivt er fundraisingen til at finde de 2.5 mil. det handler om.
Der er to uafsluttede ting i forhold til det oprindelige oplæg.

Det er dels matrikelsagen, som omhandler carporten og naboen i Hovedgaden nr. 28, som skal
behandles samtidig hos Geodatastyrelsen, samt udhuset der bl.a. mangler tag, hvilket skulle have
være finansieret vha. de 55.000 som nu mangler.
Der er ca. fremsendt 35 ansøgninger om støtte til projektet hvor ingen har givet et positivt
resultat.
Konsulenten er efterfølgende begyndt at afsøge alternative muligheder, herunder et salg af
bygningen til et lokalt konsortium med henblik på leaseback. Nærmere følger.

Konsulentens afsluttende opgave, hvis der kan findes penge til det, vil være ”at lægge tag på
udhuset”.

3. Budget og regnskab
Mette oplyste, at pengene til færdiggørelse af udhuset ved en fejl var indgået i den almindelige
drift.
Et ”nyt” budget for resten af året, hvor der ”spares”, vil give et overskud på driften på ca. kr.
71.000.
Budgetet pr. d.d. viste en mindre avance på kiosksalg, hvilket skyldtes kassation af vare der var
blevet for gamle.
4. Udmelding til medlemmer, sponsorer og offentlighed om Kinos situation
Udmeldingen kommer først efter strategimødet.
5. Opfølgning på kulturnatten – (skal vi udarbejde en drejebog, nu hvor alt er i frisk erindring,
indkøb, vagtplan, lyd, opstilling, indslag mv.)
Det vurderedes ikke at være nødvendigt i forbindelse med Kulturnatten, hvor alting kører lidt løst.
I forbindelse med eventuelt større koncertarrangementer bruges skabelon som formanden har.
6. Lykke Per – skal der indlægges en pause i filmen?
Ingen pause.

7. Private firmaer, som ønsker promovering før filmene - Maria?

Afprøves som pilotprojekt, eventuelt som udlejning af ”privaten” i forbindelse med en almindelig
biografaften. (Muligvis 30/9 i forbindelse med Sound of Music.)
Maria tager kontakt.
8. “Vi vil også gerne have dig med”
Søren og Birthe arbejder videre med hvervekampagnen.
9. Mulig udlejning af Kino til Radio Midtsjælland – Maria
Inden der besluttes noget undersøger Maria, hvad radioens forventninger og behov er.

10. La Boheme – den 11.11 kl. 14.00 ?, pris for billetter og reklame for arrangementet.
Billetprisen bliver kr. 150. Det undersøges om der skal tilbydes en tapastallerken i forbindelse med
operaen, og hvad den samlede billetpris skal være. Per og Søren sørger for reklame for
forestillingen.

11. Strategidag – planlægning: sted, forplejning mv.
Strategimøde afholdes i Kino den. 23/9 kl. 10, Maria sørger for forplejning.

12. Udlejning af Kino til julekoncert på en film aften?
Det kan godt lade sig gøre idet film i december endnu ikke er planlagt.

11. Eventuelt
- indskrivning i Børnebio
Der er pt. 70 tilmeldte onsdag og 77 torsdag.

Næste møde: mandag den 1. oktober kl. 19.00

