Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino tirsdag den 6. marts 2018
Til stede: Nina Vinther Lundgren, Søren Rislund, Charlotte Thomsen, Per Heskjær, Kristina
Eilertsen, Maria Brünner og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Mette Thomas og Poul Røge
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Budget og regnskab
3. Nyt fra konsulenten
4. Rengøring af Kino efter større arrangementer
5. Evaluering af MGP 2018
6. Evaluering af forfatterarrangement søndag den 25. februar
7. Planlægning af generalforsamling
8. Eventuelt
Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt.
Ad. 2. Budget og regnskab
Regnskab 2017 og budget 2018 udsendes til medlemmerne, så snart regnskabet er retur fra
revisoren.
Ad. 3. Nyt fra konsulenten
Forhandlinger om nyt skel mod nabo i Hovedgaden 28 er i gang.
Asger er i løbende kontakt med borgmesteren. Formanden for Kultur- og idrætsudvalget
orienterede udvalget om Kinos ansøgning på møde den 5.3. Formanden for Kulturudvalget
kommer på besøg i Kino sammen med borgmesteren inden næste udvalgsmøde, hvor
ansøgningen behandles.
Arbejdet med udhuset fortsætter, når vejret tillader. Der er indhentet tilbud på materialer til tag
og døre = ca. 55.000 kr.
Ad. 4. Rengøring af Kino efter større arrangementer
Ved større arrangementer er der behov for slutrengøring samme dag eller umiddelbart efter. De,
der har ansvaret for arrangementet, kan enten selv stå for slutrengøringen, eller efter aftale få
nogle af de frivilligere til at stå for slutrengøringen.
Før eller efter filmvisningerne skal aftenvagterne feje og tømme skraldespande, så Kino altid
fremstår pæn og ren. Kristina giver besked til aftenvagterne.
Ad. 5. Evaluering af MGP 2018
Der var en omsætning på 3.700 kr. Ca. 125 børn plus nogle forældre deltog i arrangementet. En
festlig aften med højt humør. De gaver Kop og Kande sponsorerede blev modtaget meget positivt.

Børnene blev rigtig glade. Trafikken på vejen forløb ok. Enkelte børn skulle lige mindes om, at de
ikke måtte løbe på vejen.
Ad. 6. Evaluering af forfatterarrangement søndag den 25. februar
Der var 52 gæster. Mange som ikke har været i Kino før. En del mænd deltog i arrangementet.
Spændende oplæg fra de to forfattere. Der var mulighed for at købe kage.
Ad. 7. Planlægning af generalforsamling
Søren skriver en reminder til de, der ikke har betalt kontingent endnu. Søren forbereder beretning.
Konsulenten fortæller om byggeprojektet.
Ad 8. Eventuelt











Kontakt til Radio Midtsjælland. Per har aftalt og afleveret programmet for film i Kino. De
må ikke reklamere, men kan omtale ting, der sker i Borup herunder i Kino.
Facebooksiden ”Det sker i Borup”. Per ligger opslag op.
Mulighed for at købe billet på kredit. Det er ikke muligt.
Kino har fået en henvendelse fra "Johns Guld" - et band, der spiller John Mogensen musik om at spille en koncert før en visning af filmen "Så længe jeg lever". Det kan vi ikke nå at
sætte i værk, men det overvejes om Johns Guld eventuelt kunne spille en koncert
uafhængigt af filmen ved en senere lejlighed. Bandets pris er fornuftig.
Hvis vi skal have en konto i Netto, skal det ske via Nettos hovedkontor.
Den 6. maj kl. 14.00 vises filmen ”La Dolce Vita”. Den spiller i ca. 3 timer. Det kan være en
mulighed at arrangere italiensk kagebord for fx 50 kr. til pausen. Der skal laves plakater til
markedsføring.
Statistik. På landsplan har der været en nedgang på 7 procent i 2017 i salget af
biografbilletter.
I 2017 har Kino været udlejet 25 gange.

Dato for næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen af den nye bestyrelse.

