Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 4. september 2017
Til stede: Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Maria Brünner, Nina Vinther Lundgren, Per
Heskjær, Poul Røge, Kristina Eilertsen og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Mette Thomas
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra sidste møde
2) Budget og regnskab
3) Nyt fra konsulenten
4) Kulturnat
5) Gary Snider-arrangement
6) E-sport
7) Børnebio
8) Frivilligarrangement
9) Vedtægter
10) Tue West.
11) Eventuelt
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Ad 2. Budget og regnskab
Asger, Anne og Mette sætter sig sammen og laver regnskab for kulturnatten og koncerten
med Gary Snider. Herefter gennemgås regnskabet.
Ad 3. Nyt fra konsulenten.
 Kino har fået afslag på ansøgning fra Mærsk fonden.
 Formalia omkring arealet ved cykelskur er på plads, så det nu tilhører Kino. Der
arbejdes på, at Kino kan få mulighed for at benytte arealet langs venstre side af Kino
- byggeretlig skel.
 Der skal udarbejdes snittegning af salen.
 Ombygning af salen forventes at kunne laves på tre måneder. Det er ønsket, at
kunne tage de istandsatte lokaler i brug til Kulturnatten 2018. Der arbejdes på
projekteringen. Skønnet pris er 3,4 mio. kr. inklusiv honorar til arkitekt, mv.
Ombygningen skal om muligt ske i tæt samarbejde med lokale håndværkere.
Finansieringen mangler fortsat.
 Der findes fonde som støtter køb af inventar.
 Foreninger ejer normalt ikke selv deres bygninger. Foreningen Kino ejer selv
bygningen. Skal den fortsat det?
Ad 4. Kulturnat
Godt besøgt, god stemning, solgt for godt 8.000 kr. (inklusiv enkelte billetter til Gary Snider
og tapas). Programmet tiltrak mange. Der kunne have været et skilt i hovedgaden, der
gjorde reklame for salg af is og øl i Kino. Måske havde det øget salget?

Ad 5. Gary Snider
Der blev solgt 66 billetter til koncerten. God stemning.
Fremadrettet ved arrangementer/koncerter kunne det være godt med en drejbog over
arbejdet, herunder deadlines.
Det skal undersøges, om både billetter og mad kan sælges via hjemmesiden. Overskuddet
for salg af tapas stod ikke mål med arbejdet.
Billetter skal printes på forhånd, så det ikke tager tid fra kioksalget. Billetterne skal printes
inden afholdelse af koncert, ellers går købet tilbage.
Afregning til KODA udgør 5% af billetprisen.
I kassen kan det overvejes at oprettes et ”diverse punkt” fx til salg af særlige produkter til
koncerter mv. som fx is, fadøl.
Ad 6. E-sport
Der er oprettet en e-sport klub i Borup. Pt. er der ingen medlemmer, da klubben mangler
lokaler, indtil kommunen finder lokaler til dem. Der er kommet en forespørgsel på, om de
kan låne Kinos lokaler to gange om ugen.
Lokalerne kan ikke udlånes gratis, men kan lejes på almindelige lejevilkår. En eventuel
udlejning skal passe sammen med de øvrige aktiviteter, der er i Kino.
Ad 7. Børnebio.
Der er frivillige til både onsdage og torsdage, men onsdag er der brug for lidt flere hænder.
Der udarbejdes flyers, som deles ud til forældrene, når de indskriver deres børn torsdag den
7. september med en opfordring til at blive frivillig.
Spørgsmålet om børneattester blev debatteret. Birthe undersøger nærmere og melder
tilbage til bestyrelsen. (Efter bestyrelsesmødet: tilbagemelding fra politiet er, at der ikke
kræves børneattester af de frivillige).
Per opretter knap på kassen til børnebio.
Ad 8. Frivillige arrangement
Julearrangement mandag den 27. november kl. 19.00.
Ad 9. Vedtægter
Vedtægterne blev godkendt af Køge Byråd den 29. august 2017.
Ad 10. Tue West
Koncerten afholdes lørdag den 28. oktober 2017. Eventgruppen sørger for plakat,
udarbejdelse af/stikord til pressemeddelelse og spillerkontrakt med Tapperiet. Per opretter
koncerten i billetsystemet, når diverse forhold er på plads. Kristina finder folk til kiosken.

Ad 11. Eventuelt
 Kristina skriver ud til kioskpersonalet at medlemmer kan få en gratis kop kaffe mod
fremvisning af gyldigt medlemsbevis/kort (kan være elektronisk). Birthe skriver ud
til medlemmerne.
 Torsdag den 7. september 2017 serverer Asger og Søren kaffe for Christian og Anne
Lise Winther, som tak for deres bidrag til Kino i form af filmmaterialer, programmer
mv.
 Lørdag den 9. september har Hadsten Biograf personaleudflugt, hvor de bl.a.
kommer forbi Borup Kino. Søren og Asger viser dem rundt. Hadsten Biograf drives
også af frivillige.
 Filmudvalget og Børnebio koordinerer visning af film lørdag eftermiddag for
børn/familier,
som
forsøg.
Der
er
allerede
programsat
to
film
i
efterårsferien: ”Grusomme mig” og ”Kidnapningen”.
 Poul er blevet kontaktet af Køge biblioteker for at undersøge muligheden for et
samarbejde. Gode ideer modtages gerne.
 Den 28. januar 2018 koncert i Kino med en som vil holde foredrag og spille musik
om og af Johnny Cash.
 Henvendelse fra en teknisk skole i København. De ønsker at benytte Kinos lokaler i
forbindelse med et afsluttende filmprojekt den 23. og 24. september. Maria, Asger,
Kristina, Charlotte og Per deler dagene/vagterne imellem sig.
 Eventgruppen undersøger muligheden for at holde vælgermøde i Kinos lokaler forud
for kommunalvalget.
 30% af forestillingerne efter sommerferien har måttet aflyses, da der ingen gæster
var.

