Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 8. maj 2019
Tilstede: Jens Kragh-Asbæk, Søren Rislund, Maria Brünner, Mette Thomas, Per Heskjær,
Christian Wolf, Nina Vinther Lundgren og Birthe Petersen.
Afbud: Kristina Eilertsen
Dagsorden:

1) Henvendelse fra Verisure
2) Henvendelse om bidrag til flag-allé i Borup
3) Orientering om køb af stole, herunder plan og økonomi
4) Procedure og sagsgange i Kinos bestyrelse
5) Budget og regnskab
6) Koncert med Tobias Trier den 12. maj
7) Kulturnat – planlægning
8) Eventuelt
Referat
Ad. 1. Henvendelse fra Verisure
Kino er blevet kontaktet af Verisure med henblik på et samarbejde, som kan give 1.000 kr. til
Kino for hver ny kunde, der opretter sig hos Verisure og nævner Kino i den forbindelse. Maria
kontakter vedkommende for nærmere aftale. En sådan kan løbe i tre måneder, hvorefter den
evalueres inden, der træffes beslutning om et videre forløb.
Ad 2. Henvendelse om bidrag til flag-allé i Borup
Det koster 1.500 kr. at bidrag til flag-alléen (i forbindelse med Dronning Magrethes besøg i
Borup). Borup Kino takker nej til at bidrage.
Ad. 3 Orientering om køb af stole, herunder plan og økonomi
Planen var oprindeligt, at der skulle indkøbes 6 stole i Kina for at afprøve disse inden eventuel
køb af flere stole. Det viste sig, at det ikke var muligt at købe direkte via fabrikken, men kun
via en agent, hvilket ville fordyre købet. I stedet fik Kino mulighed for at købe stole i Helsingør
Biograf for 800 kr. stykket, 2 år gamle og så gode som nye. Beslutningen om denne handel
skulle træffes på ganske få dage, da stolene ellers ville blive solgt til anden side.
Bestyrelsen blev pr. mail orienteret om tilbuddet og den meget korte tidsfrist. Mette, Christian
og Søren tog til Helsingør og så på stolene. Tilbuddet var så godt, at de slog til. Der er således
indkøbt 60 (nye) stole til Kino.
Processen har været bagvendt og præget af tidspres for at få handlen i hus. Bestyrelsen
bakker op om købet. Der er enighed om at holde et højt informationsniveau om processen i
bestyrelsen, så alle er løbende opdateret.
Mette og Christian har udarbejdet et forslag og budget for opsætning af de nye store og
reparation af gulvet. Det blev besluttet, at der søges midler via fonde og Køge Kommune til
reparation af hele gulvet. Antallet af indkøbte stole svarer til pladserne på terrassen. Derfor
opdeles projektet i to dele. Del 1: reparation og udskiftning af gulvet og opsætning af stole i
den bagerste halvdel af salen (tættest på kiosken). Del 2: færdiggørelse af gulvet i den
forreste del af salen, indkøb af stole til disse pladser og opsætning. Desuden søges der midler
til udskiftning af radiatorer og lamper i salen.

Bestyrelsen vil gerne have istandsat salen, men hellere at det sker i mindre etaper, så det er
realistisk at skaffe de nødvendige midler end, at vi risikerer ikke at kunne skaffe den
nødvendige økonomi og derfor ikke kan komme videre.
Første etape vurderes at kunne gennemføres for ca. 300.000 kr.
Salen er blevet malet meget mørkegrå, hvilket giver et helt andet indtryk.
Der skal udarbejdes en konkret plan for reparation af gulvet og udskiftning af stolene. Det har
betydning, hvornår midlerne er i hus i forhold til Kinos øvrige aktiviteter. Det planlægges, at vi
i Kino selv nedtager stolene og sælger dem (medlemmer og frivillige får tilbud om køb først),
mens selve gulvarbejdet og opsætning udføres af håndværkere. Når vi kommer så langt,
sendes arbejdet i udbud. Det forventes, at arbejdet kan udføres på 2 til 3 uger, hvor Kino må
nedlukkes imens.
Ad. 4. Procedure og sagsgange i Kinos bestyrelse
Som nævnt under punkt 3, er det vigtigt, at bestyrelsen løbende holdes orienteret om
projektet, og de initiativer der er knyttet hertil.
Ad. 5. Budget og regnskab
Der er pt. bogført til og med april. Overskuddet er på 54.000 kr. Indestående i banken er på
140.000 kr. Der er endnu ikke modtaget faktura på køb af stolene. Det vil påvirke regnskabet
med knap 50.000 kr. Ved en gennemgang af regnskabet, er det konstateret, at omsætningen i
kiosken skal analyseres for et bedre dækningsbidrag.
Ad 6. Tobias Trier
Der er kun solgt få billetter. Søren undersøger med Tapperiet, om koncerten skal
gennemføres. (Efter bestyrelsesmødet har Tapperiet oplyst, at koncerten gennemføres som
planlagt).
Ad. 7 Kulturnat - planlægning
Maria har kontaktet musikskolen. De undersøger muligheden for, at nogle herfra kan spille på
kulturnatten. Der sælges pølser og drikkevarer i Kino. Indhold til det færdige program skal
være på plads inden Sankt Hans. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Ad. 8. Eventuelt
 Afbud fra Jens til næste møde.
 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. juni. Sidste møde inden sommerferien.

