Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 2. maj 2017
Til stede: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Mette Thomas, Maria Brünner, Per
Heskjær, Poul Røge og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak

Afbud: Nina Vinther Lundgren
Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
2) Budget og regnskab
3) Nyt fra konsulenten
4) Etablering af “blød sofarække” i salen
5) Mulighed for reklameskærm i hallen (fitnesscenteret?)
6) Distribution af det trykte program
7) Kaffe til foreningsmedlemmer ved Kino-besøg
8) Børnebio
9) Frivillig ansvarlig
10) Eventuelt
- opgaver i lukkeperioden/sommerferien - hvem gør hvad
- møde i bestyrelsen 1. oktober - mål og visioner. Opfølgning på første halvår af bestyrelsens arbejde
Referat
Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Ad 2) Budget og regnskab
Der er nogle udfordringer med at få adgang til bankkontoen grundet kassererskift. Søren har dog
adgang. Det er forventningen, at Mette også får adgang i løbet af et par uger.
Når der skal afregnes med musikere og andre optrædende, er det en fordel, hvis de udarbejder en
faktura med cvr. nummer eller SE nummer. Alternativt skal de udarbejde en faktura med navn,
adresse og cpr. nummer eller andre oplysninger, der kan bekræfte, at det er de rigtige, der modtager
pengene.
Ad 3)






Nyt fra konsulenten
Endnu ingen svar på de ansøgninger der er ude nu pt.
Der arbejdes videre med skuret efter Kr. Himmelfart
Når murene er færdige, skal tømmerne til. Arbejdet tilbydes først de lokale håndværkere.
Skelpæle er klar, men de kan først sætte i, når Nordea har skrevet under på, at Kino har
overtaget matriklen.
Der kan søges midler til aktiviteter op til 25.000 kr. hos Sjællandsk medier AS. Ansøgningsfrist
18.5. Eventgruppen søger midler.

Ad 4) Etablering af “blød sofarække” i salen
Asger og Søren undersøger, om der kan findes sofaer, som kan erstatte nogle af de eksisterende
sæder/evt. en halv række.
Ad 5) Mulighed for reklameskærm i hallen
Kristina har skrevet til Borup Fitness om, Borup Kino må vise reklamer for film og arrangementer på
skærmen i Fitness. Der er endnu ikke kommet svar.
Opslagstavle hos læge, bibliotek, butikker i byen mv. De er positive overfor, at vi hænger plakater op
for vores arrangementer. Vi skal selv huske at tage dem ned igen efter arrangementet. På biblioteket
kan der udskrives plakater i A3-format.
Poul undersøger betingelserne for at få kort hos S-Engros.

Ad 6) Distribution af det trykte program
Programmet har tidligere lagt rundt omkring hos erhvervsdrivende. Søren følger op på, om vi kan få
delt rundt igen.
Ad 7) Kaffe til foreningsmedlemmer ved Kino-besøg
Hvis folk medbringer deres medlemsbevis, kan de få en varm drik gratis. Det træder i kraft efter
sommerferien. Kristina sender besked ud til kioskpersonalet.
Ad 8) Børnebio
Programmet for efteråret 2017 forventes færdig inden udgangen af maj. Sendes ud på forældreintra
inden sommerferien og indskrivning i august. De frivillige holder møde i god tid og får aftalt de
praktiske ting inden sæsonstart. Per bestiller film.
Billetpriser:
420 kr. for billetter plus to af tre ting: slik, chips, drik
300 kr. for billetter
Ad 9) Frivillig ansvarlig
Frivillig-arrangement to gange årligt. Orientering mellem de enkelte arbejdsgrupper.
Ved bestyrelsesmøderne orienteres om arbejdet i de forskellige frivilliggrupper. Til næste møde få
kontaktpersoner på de frivillig-grupper, hvor der ikke er et bestyrelsesmedlem. Asger laver oplæg til
næste møde.
Ad 10) Eventuelt











Opgaver i lukkeperioden/sommerferien - hvem gør hvad. Marianne tager blomster, Maria lukker
for varmen, Mette tager posten.
Hovedrengøring den 12.8 kl 10.00. Maria sender besked ud til de frivillige.
Møde i bestyrelsen 1. oktober - mål og visioner. Opfølgning på første halvår af bestyrelsens
arbejde.
Kunne en af de film, der vises om aftenen, også vises en eftermiddag i løbet af måneden. Per
snakker med Sven om det er noget, der skal arbejdes videre med. Der inviteres til møde
mellem Senior Kino og Per, Søren og Asger.
Statistik en gang om måneden på billetsalg til brug for bestyrelsen og filmudvalget. Per kan
trække tallene.
Søren skriver til facebook om dagens succes i Senior Kino. Der var ca. 46 besøgene til at se ”En
mand der hedder Ove”.
Nyhedsbreve - kan vi skifte ”foden” ud, så sponsorerne løbende bliver nævnt, når vi sender
noget ud? Det kan være på medlemsbeskeder, frivillige beskeder mv. STØT VORES SPONSOR
DE STØTTE OS.
Martin arbejde på at få fastlåst et indslag i toppen af hjemmesiden med aktuel film.
Hjemmesiden er blevet ændret af e-billet, så filmplakaterne ligger i alfabetisk orden. Per
undersøger om det kan lægges efter dato for visning i stedet for.
Solrød Bio har 25 års jubilæum i næste uge. De spiller tre gange om ugen, har 163 pladser.
Søren og Asger tager til jubilæet.

Næste bestyrelsesmøde 6. juni kl. 19.00.

