Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 4. september 2019
Til stede: Søren Rislund, Maria Brünner, Per Heskjær, Christian Wolf, Nina Vinther Lundgren,
Kristina Eilertsen og Birthe Petersen.
Afbud: Mette Thomas
Dagsorden

1) Opsamling på kulturnatten
2) Kiosken
3) Hjemmeside
4) Fondsansøgninger
5) FIFA-turnering
6) Eventuelt
Ad. 1) Opsamling på kulturnatten
Kino var velbesøgt på kulturnatten. Der var rigtig god stemning og meget travlt. Tak til de
optrædende på scenen i løbet af aftenen. Det kunne være fint med streaming mellem indslagene.
Det kræver dog en bærbar computer, hvilket Kino ikke har. I år var der sat 4 borde med tilhørende
bænke op ude foran Kino. De var velbesøgte hele aftenen.
Ad. 2) Kiosken
Søren udarbejder en mail, som sendes til alle frivillige om, at de skal huske at gå med ud i foyeren,
hvis nogen går ud under filmen. Der mindes om, at de frivillige må tage en kop kaffe/te på deres
vagt. Øvrige ting skal der betales for.
Maria har talt med Spar omkring indgåelse af en indkøbsaftale til fast pris. Den er ikke forhandlet
færdig endnu. Per lægger tingene ind i lagerstyringssystemet, så de ved salg skannes i stedet for at
blive tastet ind i pengekassen. Ved lagerstyringssystemet er det muligt at følge med i, hvad der
bliver solgt, og hvad der skal købes ind. Nina og Jens oplæres i systemet, så både de kan lægge nye
varer ind.
Ved Børnebio tælles op inden bio onsdag og igen efter børnebio torsdag. Salg i Børnebio skannes
ikke ind samtidig med selve købet, men efterfølgende.
Ad. 3) Hjemmeside
E-billet har udarbejdet en ny hjemmeside. Det er muligt at købe et introduktionstilbud til 15.000
kr. Den kan lidt mere end den nuværende hjemmeside, men der var enighed om, at bestyrelsen
ikke vil bruge 15.000 kr. på en ny hjemmeside.
Ad. 4) Fondsansøgninger
Før sommerferien blev der afsendt ansøgning til tre forskellige fonde – ansøgning om midler til at
sætte salen i stand for. Der er kommet afslag fra Spar Nord. De to øvrige fonde forventes der svar
fra i den kommende tid.

Istandsættelse af salen skal ske uden forstyrrelse af allerede planlagte aktiviteter. Der er således
størst sandsynlighed for, at det først bliver i sommeren 2020, da der allerede er udlejninger i
foråret 2020, og der skal være børnebio.
Ad. 5) FIFA-turnering
På kulturnatten blev flere unge spurgt til, om de kunne være interesseret i FIFA turnering i Kinos
sal. Tilbagemeldingerne var positive. Der er to som spiller, resten er tilskuer. Der spilles på skift.
Det kræver en Xbox og to controller. Christian vil gerne give det et forsøg. Præmier kan være
sponsorgaver, ikke pengegaver, da der så træder andre regelsæt i kraft.
Christian afprøver teknikken, inden der annonceres. Hvor ofte der skal være FIFA-turnering
afhænger af interessen. Overskuddet af arbejdet, skal være indsatsen værd. Turneringen skal
afholdes, når der ikke er andre arrangementer i Kinos lokaler.
Ad. 6) Eventuelt









Mailliste. Der oprettes en særlig mailgruppe til forældre, der har tilmeldt deres børn i
børnebio/ Maria
I karussellen oprettes besked om mulighed for tilmelding til nyhedsbrev/ Birthe
Skriv om åbningstider på karussellen forud for visning af film/ Birthe
Billy Cross (guitar), Mik Schack (vaskebræt) og Flemming Ostermann (bas) spiller rock-, blues og
rhytm´n ´blues-klassikerne i Borup Kino søndag den 20. oktober kl. 14.00. Billetterne sælges

til 195 kr. stykket/ Søren
380 volt på scenen. Opgaven er bestilt/ Per
Kristina ønsker ikke at fortsætte som suppleant i bestyrelsen. Tak for mange års stor
indsats. Vagtplan for kiosken overtages af Nina. Indkøb til kiosken overtages af Jens.
Den 10. oktober er der projektuge/dag på Borup Skole. Det er aftalt med SFO’en, at
Børnebio den dag vises både kl. 13.45 og 15.30. Begge forestillinger bliver lagt ind i
billetsystemet, så folk fra gaden også kan købe billet den dag.

Næste møde 7. oktober

