Referat af bestyrelsesmøde i Kino tirsdag den 12. februar 2019
Til stede: Per Heskjær, Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Maria
Brünner, Kristina Eilertsen, Mette Thomas og Birthe Petersen.
Afbud: Jens Kragh-Asbæk
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat
Varme, nye stole og fondsansøgninger
Planlægning af generalforsamling
Brugerundersøgelse
Status på arrangementer i foråret 2019
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
Referat fra den 14. januar 2019 blev godkendt.
Ad 2. Varme, nye stole og fondsansøgninger
Det blev besluttet at bestille seks stole hjem fra Kina, som en prøve. Kino skal betale for
stolene, ca. 600 kr. stykket, men får dem leveret omkostningsfrit. Der følges op på stolenes
størrelse og dermed, hvor de kan placeres, så der både er plads til at sidde i dem og samtidig
ikke genere dem, der sidder bagved grundet høje rygge på stolene. Der skal laves en plan for
modtagelse og opsætning af stolene. Når stolene kommer, må det vurderes, hvor meget der
skal gøres ved gulvet for at kunne montere stole. Det undersøges om der inden for egne
rækker, findes en person, som vil bistå styring af stoleprojektet. Alternativt må vi søge efter
en udefra.

Maling af væggene i salen kan igangsættes. Afventer eventuelt opsætning af de nye stole.
Bestyrelsen godkendte indkøb af tre nye toiletsæder.
Mette og Birthe vil søge fondsmidler til reparation af gulvet helt eller delvist, nye radiatorer, døre til
nødudgang og stole. Der skal søges midler til både materialer samt håndværkere til udførelse af arbejdet.

Opmærksomheden skal rettes mod byggereglement for offentlige ejendomme, og dermed hvad
der kan igangsættes med og uden Brandmyndighedernes godkendelse.
Ad 3. Planlægning af generalforsamlingen
På valg: Mette, Nina, Kristina, Charlotte og Jens. Charlotte ønsker ikke at genopstille, Kristina
vil gerne være suppleant, hvis en anden ønsker pladsen i bestyrelsen. En anden kandidat har
vist interesse. Mette følger op på det.
Søren taler med mulig ordstyrer til generalforsamlingen, Mette med revisor.

Ad. 4. Brugerundersøgelse
Jens bearbejder brugerundersøgelsen, så den kan lægges på hjemmesiden. Christina er i gang
med at se nærmere på svarene fra de unge.

Ad 5. Status på arrangementer i foråret 2019






Trillekoncert: Der bliver opsat store plakater rundt omkring i byen, der er skrevet til de
sædvanlige aviser og købt en annonce.
Da KBH.DOX ikke er vendt tilbage med en dato, sender Søren afslag. Det er ikke muligt at
arbejde uden en dato.
Billetter til Tobias Trier koncerten sælges gennem Tapperiet
Ved MGP den 2. marts åbner dørene kl. 19.00
Quiz-aftenen er sat i bero grundet manglende tilbagemelding fra arrangøren/quizmesteren.

Ved særarrangementer er der forhøjede priser i kiosken. Der ligger skilte i kiosken med de
korrekte priser.
Ad 6. Eventuelt
1. Nina og Christina har fået udarbejdet gavekort til to biografbiller og slik til Kino, som bliver
solgt via Kop og Kande. De koster 225 kr. stykket.
2. Nyt køleskab til kiosken - Kristina og Charlotte undersøger, hvad det vil koste.
3. QR koden knyttes på Mobilpay
4. Der er ikke solgt så mange billetter til Børnebio som de tidligere år. Der er fortsat ledige
pladser.
Næste bestyrelsesmøde den 13. marts kl. 19.00

