Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 6. juni 2017
Til stede: Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Mette Thomas, Maria Brünner, Nina Vinther
Lundgren, Per Heskjær, Poul Røge og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak

Afbud: Kristina Eilertsen
Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
2) Nyt fra kasseren – budget og regnskab
3) Nyt fra konsulenten
4) Nyt fra Eventgruppen – herunder Sct. Hans aften
5) Vedligeholdelsesgruppen v. Maria
6) Underskrift på vedtægterne
7) Få flere til at gå i Kino – se mail fra Søren
8) Børnebio – udsendelse af program mv.
9) Eventuelt
Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
Ad 2) Nyt fra kasseren – budget og regnskab
Budget og forventet regnskab blev delt ud. På baggrund af årets første måneder samt
forventningerne til resten af året, ser det ud til, at budgettet holder.
Der har dog været et fald i antallet af solgte billetter til både børne- og aftenbio. De tre planlagte
koncerter, kulturnat mv. skal være med til at sikre, at regnskabet holder.
Ad 3) Nyt fra konsulenten
 Matrikelsagen med PKA forventes at falde på plads i næste uge.
 Det er stadig forventningen, at udhuset kan være klart til kulturnatten.
 Ny runde hos Real Dania. Der skal stemmes inden 3.8.
 Ingen svar fra de steder, hvor der pt. er ansøgninger ude.
4) Nyt fra Eventgruppen – herunder Sct. Hans aften
Koncert den 18.6. kl. 15.00 med Caper Clowns. Der sælges hjemmelavet is fra Othollokonditoriet i
Vorderingborg, franske hotdogs og special øl. Der er allerede informeret via forskellige kanaler og
herudover kommer der pressemeddelelse, besked via mailinglister, plakater, konkurrence på
facebook.
Sct. Hans. Borup Idrætsforening holder arrangementet. Borup Kino sælger øl, vand, kaffe.
Idrætsforeningen søger spiritusbevilling. Præsten Jens holder båltale, skolens kor synger. Man kan
komme kl. 18.00 og spise sin medbragte mad.
Forespørgsel. Kan Kino vise fodbold? Det vil forudsætte en samarbejdspartner, der vil betale de
ca. 6. til 8.000 kr. det koster at kunne vise fodbold.

Kulturnat. To kor fra Borup Skole. Pic-up band, borde og bænke på vejen som sidste år, der vil
være fadølsanlæg. Det undersøges, om der kan vises gyserfilm efter fyrværkeriet. Det er svært få
svar fra dem, der har rettighederne til filmen, men der arbejdes på sagen.
Efteråret arrangement hvor der spilles Leonard Cohen. Nogle af billetterne sælges med tapas. Det
undersøges, hvordan billetsystemet kan håndtere differentieret billettyper.
Der er søgt midler hos Sjællandsk Medier AS til fire forskellige arrangementer. Afventer
tilbagemelding.
5) Vedligeholdelsesgruppen
Der er behov for at rive skorsten ned, nye “hætter” på udluftningen, fjerne toppen af skorstenen
på stuehuset og erstat med en flise samt nye tagrende og nedløb på salen. En del af disse opgaver
kræver lift og indgår i den plan, der er for istandsættelse/ombygning af Kino, når der er rejst
midler til det.
6) Underskrift på vedtægterne
Vedtægterne skal være underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Det blev gjort på mødet.
Kultur- og Idrætsudvalget behandler vedtægtsændringerne i august.
7) Få flere til at gå i Kino
Vi har ingen tiltag at bidrage med overfor de øvrige biografer, som de ikke allerede selv har. Vi
afventer og ser, om der kommer forslag til tiltag fra de andre små biografer.
8) Børnebio – udsendelse af program mv.
Filmene er valgt. Første film vises den 27. september. Billetterne sælges den 7.9. Karina laver
programmet. Programmet lægges ud på skolernes hjemmeside inden sommerferien med en
reminder efter ferien.
9) Eventuelt
 T.o. filmselskaberne har på det seneste aflyst to film, der var programsat.
 Infoskærme rundt om i byen. Borgerforeningen arbejder på at få info-/reklameskærme op
i byen. Kino vil gerne være med, men det vides ikke, om det kommende system kan
arbejde sammen med Kinos system. Der mangler en person med den fornødne tekniske
kunnen i Kino. Søren kontakter borgerforeningen for nærmere information.
 Søren har kontakt til en layouter. Han har lavet plakat til Cape Clowns, samt nye prisskilte.
Der skal også laves prisskilte til koncertarrangementer.
Næste møde er den 4. september kl. 19.00

