Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 6. november 2019
Til stede: Søren Rislund, Maria Brünner, Per Heskjær, Christian Wolf, Nina Vinther Lundgren, Jens KraghAsbæk, Mette Thomas og Birthe Petersen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Budget og regnskab
Midler til ombygning af salen
Frivillige i Kino
FIFA-turnering
Borgermøde i kulturhuset den 4. november
Brandmyndighederne på kontrolbesøg i november
Eventuelt

Ad. 1. Budget og regnskab
Den seneste opgørelse er udarbejdet pr. 31. oktober. Det vil sige, at der stadig er to måneder
til det endelige regnskab kan opgøres. Salg af billetter pr. 31.10 er opgjort til ca. 240.000 kr.
(aften, børnebio og senior Kino). Det passer stort set med forventet budget for 2019, som dog
er lidt lavere end i 2018. Antallet af udlejninger overstiger både regnskab 2018 og budget 2019.
Udlejningerne giver en indtægt på knap 32.000 kr. Overskuddet i kiosken er steget. Det
foreløbige samlede resultat for hele Kino viser et overskud på ca. 60.000 kr., hvilket er en
stigning i forhold til sidste år.
Ad. 2. Midler til ombygning af salen
Det Danske Filminstitut har givet 100.000 kr. til istandsættelse af salen. Det er dog en
forudsætning, at den øvrige finansiering er på plads, før midlerne kan udbetales. Kino har også
fået 40.000 kr. fra Nordea-fonden til nye stole.
Christian søger Trelleborgfonden om 40.000 kr. Ansøgningsfrist 20.11. I begyndelse af 2020
udarbejder Christian en ansøgning til Køge Kommune på det resterende beløb til ombygning af
salen.
I en ombygget sal vil der være plads til ca. 100 stole.
Mette indhenter tilbud på ombygning hos en række håndværkere.
Mette har søgt Køge Kommunes kulturpulje – kan bruges til arrangementer/koncerter.
Ad. 3 Frivillige i Kino
Nina har kontaktet de frivillige, der står på frivilliglisten. Nogle vil gerne stoppe, andre fortsætte
og andre svarer ikke. Nye frivillige skal have vagt (med en erfaren) i kiosken tre gange, før de
får udleveret nøgle.
For at kunne være i kiosken skal man være fyldt 18 år. Børn under 18 år må ikke være i
salgsområde i kiosken (hverken for at kigge på eller hjælpe). Det skyldes, at sælges øl og vin.
Er der børn i kiosken, kan det betyde, at vi mister vores spiritusbevilling.
Opmærksomhedspunkter for at tiltrække flere frivillige. 1) Afgrænset praktisk opgave, 2)
Tidsbegrænset opgave, 3) Ingen anden forpligtelse og 4) løbende tilmelding.

Ad 4) FIFA-turnering
Christian kontakter SFOen på Borup Skole og undersøger, om de kunne være interesseret i et
samarbejde med Kino. Det være en FIFAturnering og Just Dance konkurrence. Vi kunne
begynder med et enkelt arrangement en mandag for at se, om der er interesse for det.
Ad 5) Borgermøde i Kulturhuset den 4. november
Nina, Jens, Christian og Birthe deltog på Kinos vegne i borgermødet. Her fortalte vi om Kinos
arbejde, tilbud og ønske om ombygning af salen. Blandt deltagerne var der politikere fra de
fleste partier på Rådhuset.
Ad 6) Brandmyndighederne på kontrolbesøg i november
Søren mødes med Brandmyndighederne.
Ad 7) Eventuelt














Julearrangement for de frivillige aflyses, da der kun var få der deltog sidste år.
Bestyrelsesmøder i 2020 indtil generalforsamlingen. Onsdag den 8. januar, mandag den
3. februar, onsdag den 11. marts, generalforsamling mandag den 23. marts.
Ved næste generalforsamling skal der vælges ny formand, samt et nyt
bestyrelsesmedlem, og en ny suppleant. Der vil blive indstillet en kandidat til
formandsposten fra egne rækker. Herunder over skal der findes nye kræfter til
bestyrelsen/suppleant.
Mette undersøger muligheder for at oprette et betalingskort til indkøb af varer til
kiosken, så man ikke selv skal lægge ud for indkøbene.
Henvendelse fra Borup Håndbold om Kino vil sponsorere til bankospil. Der gives to
billetter.
Henvendelse fra daginstitutionen Olympen om Kino vil sponsorere til deres julefest. De
får afslag.
Kino har fået tilbud om det bord, der hører sammen med nogle af stolene i stuerne. Det
siger Kino ja tak til.
Søren undersøger om Kino skal være medlem af FMMB (Foreningen af mindre og
mellemstore biografer i Danmark), og hvad konsekvenser er ved ikke at være medlem.
Man kan kun melde sig ud en gang om året med udgangen af september.
Der er etableret 380 volt bag scenen. Der er brug for en ny el-tavle. Der indhentes tilbud
på dette.
Ifølge lovgivningen skal betalingsterminalen kunne tage MasterCard. Mette følger op.
Alle der er tilmeldt kan rette i Google kalenderen. Den mangler at blive opdateret med
enkelte arrangementer.
Kinos GDPR-politik skal være offentliggjort på hjemmesiden. Birthe arbejder på det.

