Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 14. januar 2019
Til stede: Jens Kragh-Asbæk, Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen,
Maria Brünner, Kristina Eilertsen, Mette Thomas og Birthe Petersen. Desuden deltog Christina
Torrild Madsen under punkt 1
Afbud: Per Heskjær
Dagsorden:
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Brugerundersøgelsens resultat
Regnskab 2018 og budget 2019
Tilbagemelding på konsulentens arbejde – hvordan kommer vi videre
Køb af støvsuger?
Status på arrangementer i foråret 2019
Status på vedligeholdelsesgruppen
Betaling af kontingent for 2019
Vagtplan for kiosken
Eventuelt

Ad. 1. Brugerundersøgelse
Stor tak til alle der har besvaret undersøgelsen, hvilket er 299 personer. Næsten 82 % af
besvarelserne er fra folk på 40 år og op efter. 222 af besvarelserne er fra folk, som bor i
Borup. 94% ved, at Kino er drevet af frivillig arbejdskraft.
Der var rigtig mange, der synes, vi har en god biograf, og at de frivillige gør et stort stykke
arbejde. Rigtig mange nævnte at bedre komfort og mere varme i salen ville være godt.
Der var forslag om flere koncerter og særarrangementer. Der var ønske om familiefilm i
weekenderne, at der vises et bredere udvalg af film, og at der er flere film pr. uge og over en
længere periode. Der var ønske om mere reklame for de film, der kommer i Kino. Der var et
ønske om mere information omkring offentlig transport. Nogle har oplyst, at de gerne vil have
at der bliver solgt popcorn, at der er rabatordninger, og at Kino er med i Biografklub Danmark.
Desuden var der ønske om bedre lyd og et større lærred.
Bestyrelsens umiddelbare bemærkninger:
 Alle de film der vises i børnebio, vises den efterfølgende lørdag eftermiddag. Dette må
vi gøre mere reklame for.
 Vi kan gøre opmærksom på, at der er tæpper og puder til rådighed.
 I dag vises filmene torsdag, fredag, lørdag, tirsdag og onsdag. Der er således to
forskellige film på en uge. Skal dette være anderledes?
 I dag gøres der reklame for dagens film og kommende film på Borup Info/Facebook, på
hjemmesiden, via nyhedsbrevet, i Midtsjællands Avis og ved programmer, der ligger i
Kino og andre steder i byen. Fremadrettet vil der på hjemmesiden komme en oversigt
over kommende film, der rækker mere end en måned frem. Desuden undersøges det
om listen over kommende film, kan komme på Facebook.
 Muligheden for at blive tilmeldt nyhedsbrevet skal gøre mere synligt på hjemmesiden
og fx i kiosken.
 Kino kan udlejes til en lang række formål. Dette kan der gøres mere opmærksomt på.
 Ønsket om popcorn har været vendt en del gange i bestyrelsen. Der er ikke truffet
endelig afgørelse om, det skal være en mulighed.
 Biografklub Danmark billetter kan allerede benyttes i Kino. De film, der er med i den
ordningen, vises altid også i Kino.







Lydanlægget er nyt og moderne. Kan dog ikke udnyttes optimalt i det nuværende rum.
I dag ønsker nogle publikummer, at lyden skal være højere, andre at der skrues lidt
ned. Lærred og lyd kan ikke ændres førend, der er mulighed for at finansiere en
istandsættelse af salen. Det har indtil videre ikke været muligt at skaffe den
nødvendige kapital til dette.
Da Kino er drevet udelukkende af frivillig arbejdskraft, må ressourcerne prioriteres til
tiltag i Kino. Det kan også sætte sin begrænsning på antallet af film/arrangementer, da
der skal være frivillige til stede. I dag er der minimum fem filmvisninger om ugen.
Hertil kommer Børnebio og Senior Kino, samt en række særarrangementer. Der søges
om flere frivillige via hjemmesiden.
Der kan gøres mere reklame for, at Kino åbner tre kvarter før filmen begynder, hvor
der er mulighed for at mødes i de tilstødende stuer og nyde en kop kaffe, vin, øl mv. I
dag kommer langt de fleste gæster 5-10 minutter før, filmen begynder.

Ad. 2. Regnskab 2018 og budget 2019
Regnskabet viser et overskud på ca. 100.000 kr. Det skyldes, at arbejdet med vedligeholdelse
blev sat i bero, og at der er solgt flere billetter end budgetteret. Ca. 30.000 kr. indgår i
overskuddet, mens de resterende 70.000 kr. hensættes.
Budgettet for 2019 bliver stort set identisk med budgettet i 2018, da aktivitetsniveauet
forventes at være nogenlunde ens.
Ad. 3. Tilbagemelding på konsulentens arbejde – hvordan kommer vi videre
Konsulenten har på et møde overleveret sit materiale til Kino – herunder tegninger og
ansøgninger til diverse fonde.
Mette og Birthe vil arbejde videre med at søge fonde, men i mindre målstok end tidligere. Hvis
der søges for beløb under 25.000 kr., er erfaringen, at det er lettere at få positive
tilbagemeldinger. Der laves udkast til ting, der kan søges fondsmidler til. Det vil primært være
rettet mod ”mindre” tiltag/del projekter i salen, som fx maling, istandsættelse af loftet,
udskiftning af nogle af stolene, flere tæpper mv.
Målet med arbejdet vil være, hvordan det eksisterende kan gøre bedre, når der ikke er midler
til en ombygning.
Ad. 4. Støvsuger
Kino har modtaget et tilbud på køb af en støvsuger. De eksisterende rengøringsting, herunder
den nuværende støvsuger dækker Kinos behov. Derfor købes der ikke nyt.
Ad. 5.






Arrangementer i foråret 2019
Quiz. Planlægges til afholdelse første gang i februar eller marts
Tobias Trier den 12. maj – i samarbejde med Tapperiet
Samarbejde med Køge bibliotekerne. Mulighed for at vise film under Kbh.doc. Film om
Edvard Munk. Det har ikke været muligt at få oplyst en mulig dato hos Kbh.doc., så
usikkert om det kan blive til noget.
Trille Band den 10. marts. Søren arbejder på plakater og annoncer om arrangementet.
MGP. Den 2. marts. Filmlisten skal derfor rettes til.

Ad. 6. Status på vedligeholdelsegruppen
Der mangler nogle opgaver til håndværkerne. Det blev besluttet, at arbejdet med maling af
væggene i salen gerne må igangsættes, samt at få udskiftet de ødelagte vinduesglas.
Hvis nogle bliver opmærksomme på noget, der er i stykker, stort som småt, bedes der sendes
en sms til Maria, så hun kan tage det med til vedligeholdelsesgruppen.

Ad. 7. Kontingentet
Der er oprettet MobilPay, som blandt andet kan benyttes til betaling af kontingent. Nummeret
er 100932. Fungerer det pt. med kasseapparatet?
Det kan tage ca. en uge fra indbetaling af kontingent til modtagelse af medlemsbevis for 2019.
Der udsendes en reminder om kontingent – sammen med udsendelse af referatet.
Ad. 8. Vagtplan
Der er brug for flere frivillige til kiosken og en operatør. Søren laver opslag om rekruttering.
Ad. 9. Eventuelt
Kino har fået en forespørgsel om, at udarbejde gavekort til biografbillet inkl. køb af fx
sodavand. Nina undersøger nærmere, hvad der kan lade sig gøre.
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 12. februar kl. 19.00.

