Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2018 i Borup Kino
Til stede: Jens Kragh-Asbæk, Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per
Heskjær, Mette Thomas og Birthe Petersen
Afbud: Kristina Eilertsen og Maria Brünner
Dagsorden:
1) Budget og regnskab
2) Opfølgning på strategidagen
3) Hvordan skal Kino reagere på Køge Kommunes manglende ønske om at støtte Kino
4) Skal taget på udhuset færdiggøres under de nuværende omstændigheder, eller skal
midlerne prioriteres anderledes?
5) Afslutning med håndværkerne
6 Eventuelt
Ad 1) Budget og regnskab
Med den nuværende økonomi er det muligt at sikre den daglige drift af Kino. Der er poster på
budgettet, som ikke forventes at blive brugt i år. Derfor er der to muligheder – opbygge et
mindre overskud eller få sat tag på udhuset – se punkt 4.
Billetsalget i september har været godt.
Ad 2) Opfølgning på strategidagen

Bestyrelsen og konsulenten afholdte den 23. september en strategidag.
Der var mange gode ideer, som nu vil blive omsat og søsat til endnu flere aktiviteter i Kino.
Bestyrelsen er enig om, at Kino skal være et kulturelt mødested for alle i alle aldre. Bestyrelsen vil
gerne signalere, at huset gerne må bruges og nye aktiviteter er velkomne.
Der er enighed om, at den tidligere plan om at ombygge Kino sættes på standby i nogle år, da det
ikke har været muligt at skaffe den nødvendige kapital til ombygningen. Skulle der mod
forventning opstå finansieringsmuligheder – som pt. ikke er bestyrelsen bekendt – er projektet
klart til at blive genoptaget, da der ligger en projektering klar til at blive omsat til virkelighed.
Ad 3) Hvordan skal Kino reagere på Køge Kommunes manglende ønske om at støtte
Kino
Søren laver et skriv om forløbet til pressen og medlemmerne. Det vil blive forklaret, hvorfor
planen om ombygning ikke bliver til noget. Det skal også fremgå, at vi stadige er her og har
masser af aktiviteter, som alle er velkomne til at deltage i. Desuden gøres opmærksom på, at
driften af Kino udelukkende sker med frivillig arbejdskraft.
Udmeldingen holdes overordnet i en positiv, konstruktiv tone. Borup Kino lægger sig ikke ned
trods uforklarlig og ufortjent modstand. Kino er her fortsat for at skabe fællesskab og glæde.
Ad 4) Skal taget på udhuset færdiggøres under de nuværende omstændigheder, eller
skal midlerne prioriteres anderledes?
Det undersøges, hvad det vil koste KUN at sætte tag på udhuset. Ikke de sidste ydervægge og
isolering. Denne del af arbejdet vil vedligeholdelsesgruppen stå for, når tid er. Er der
håndværkere, som har tid til at opsætte taget og hvornår? Når disse spørgsmål er afklaret,
træffe bestyrelsen beslutning om taget skal færdiggøres.

Det er vigtigt at understrege, at forudsætningerne for ombygning og renovering af Kino og
opbygning af udhuset har ændret sig siden projekteringen gik i gang, idet det ikke været
muligt at skaffe de nødvendige midler til ombygningen.
Bestyrelsen ønsker ikke at bruge flere midler til taget, end at der stadig er lidt til at stå imod
med til uforudset udgifter.
Ad 5) Afslutning med håndværkerne
De håndværkere, der har hjulpet indtil videre, inviteres til en frokost med konsulenten og
formanden.
Ad 6) Eventuelt
Der blev solgt 159 billetter til ”Lykke Per”, ”Bookclub” solgte ca. 100 billetter, mens ”Huset ved
havet” og ”Violinisten” ikke solgte særlig godt. Der var 23 personer inden at se ”Sound of
Music” (desværre uden teksten, da filmen blev leveret uden).
Næste bestyrelsesmøde 7. november kl. 19.00.

