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

Kulturnat
Kiosksalg
Nyt om salen
Hovedrengøring
Elektriker
Eventuelt

Ad. 1. Kulturnat
Koret fra Borup Skole vil gerne synge i Kino på kulturnatten. Mulighed for at vise en kortere film
og andre musikalske indslag undersøges. Christian undersøger muligheden for et ”klapsammen-skilt”, som kan stå ude på vejen med programmet. Der vil blive solgt pølser, brød, øl,
vand, slush ice. Christian, Nina og Per medbringer grill. Christian indkøber et større antal pølser
og brød. Kristina bestiller fadøl.
Ad. 2. Kiosksalg

Kasseapparatet/den daglige kasserapport i kiosken har gennem en periode drillet og bogført nogle
mærkelige posteringer i forhold til kiosksalget. For at komme grundigt ned i problematikken og for
at kunne få den rigtige support af leverandøren til systemet, bliver de frivillige i kiosken bedt om at
føre manuelle lister over det, der sælges frem til sommerferien. Listerne kan så holdes op mod
kasserapporterne.
I løbet af sommeren vil Per oprette en lagerliste i kasseapparat-systemet, så varerne fremadrettet
kan scannes ind.
Ad. 3. Nyt om salen
Der er sendt tre ansøgninger til fonde. Der forventes svar på disse i løbet af sommeren.
Brandmyndighederne er blevet kontaktet. De oplyser, at der kan være 10 stole pr. række (1 mindre end
forventet) for at sikre flugtvejen.
Der bliver en miniudstilling i foyeren med de nye stole og tegninger af den fremtidige sal. Bestyrelsen skal
oveveje, hvad ønsket er til den forreste del af salen (tættest på scenen), indtil der er økonomi til at få sat det
hele i stand. Skal de nuværende stole fjernes og erstattes af fx (borde og) stole, som ikke er monteret, da
hele gulvet istandsættes på en gang, og der ikke skal bores hul i gulvet før de fremtidige stole skal monteres,
eller skal gulv og stole stå uændret, indtil hele forreste del kan ordnes?
Maria kontakter en VVS’er i forhold til at få et tilbud på udskiftning af radiatorne.
Ad. 4. Hovedrengøring
Søndag den 11. august kl. 10.00. Kristina skriver ud til de frivillige.

Ad 5. Elektriker
Per bestiller elektriker til fremføring af 380v-stik til scenen.
Ad. 6. Eventuelt



Radio Corona vil gerne lave et radioprogram med børn, der interviewer børn om
børnebio. Maria sikrer godkendelse fra de børns forældre, som indgår i interviewet.
Forslag om et samarbejde med eleverne fra Borup Skole. Hvad kunne de ønske sig af
Kino, hvis de skal komme (noget mere). Fx typer af film, spilleaftener mv? Formen på
samarbejdet overvejes hen over sommeren.

Næste møde den 14. august 2019 kl. 19.00

