Referat af bestyrelsesmøde mandag den 9. januar 2017
Tilstede: Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie
Jensen, Maria Brünner, Per Heskjær, Nina Vinther Lundgren, Karina Øer og Birthe Petersen
samt konsulent: Asger Bak
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra sidst
2) Forventet årsregnskab og budget 2017
3) Bevilling af midler fra Køge Kommune
4) Forslag til budget 2017 fra Vedligeholdelsesgruppen v. Maria
5) Forslag til budget fra Teknikgruppen:
a) Indkøb af lydmikser til salen ca. 10.000 samt
b) Muligt indkøb af foyerskærm til ca. 5-6000.
6) Nyt fra konsulenten
7) Indskrivning i Børnebio
8) Arrangement for frivillige den 21. januar 2017
9) Antallet af forestillinger i december.
10) Vedtægtsændringer – kommunen ønsker ændringer.
11) Planlægning af generalforsamling – herunder genvalg/nyvalg
12) Nyt om samarbejdet med Tapperiet. CPH DOX
13) Status på jazzkoncerten den 27. november 2016
14) Eventuelt
1) Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
2) Forventet årsregnskab og budget 2017
Asger, Anne og Birthe mødes inden næsten bestyrelsesmøde og udarbejder et budget for 2017
og gennemgår regnskab 2016.
3) Bevilling af midler fra Køge Kommune
Køge Kommune har bevilliget 500.000 kr. De er indgået på kontoen. Midlerne skal gå til den
videre projektering.
4) Forslag til budget 2017 fra Vedligeholdelsesgruppen
Budgetforslag er delt ud. Der er ved at blive indhentet tilbud på nye vinduer mod gaden.
Anerkendelse af Vedligeholdelsesgruppens forslag.
5) Forslag til budget fra Teknikgruppen:
a) Indkøb af lydmikser til salen ca. 10.000 kr. samt
b) Muligt indkøb af foyerskærm til ca. 5-6000 kr.
Nu kan der sættes èn mikrofon til. Ved en lydmikser kan der sættes flere til fx til brug ved
koncerter og andet. Ikke aktuelt pt, men et ønske på sigt.
Skærmen i foyeren (som vi har til låns i en tidsbegrænset periode) skal først komme til at
virke efter hensigten. Herefter vurderes det, om skærmen skal købes.
6) Nyt fra konsulenten
Der skrives fortsat ansøgninger til forskellige fonde. Med midlerne fra Køge Kommune bliver
det muligvis lettere at komme i betragtning hos fondene herunder Real Dania.

Den 18.januar 2017 besøger borgmester Flemming Christensen og filantropidirektør fra Real
Dania Borup Kino fora t tale om eventuelle midler til Kino.
Den 20. januar 2017 er der møde i erhvervsklubben.
7) Indskrivning i Børnebio
Der var indskrivning til Børnebio den 9. januar 2017. Der blev solgt 110 billetter til onsdag og
ca. 70 billetter til torsdag. For dem, der ikke har nået det endnu, er det muligt at købe billetter
i uge 3 og 5 onsdag og torsdag (ved filmvisningen). Der er nye frivillige i Børnebio. Mange
gode nye kræfter og nogle gode gengangere.
MGP-aften den 4. marts 2017 for 2. klasserne og op efter.
8) Arrangement for frivillige den 21. januar 2017
Her vil de frivillige blive orienteret om, hvad der sker i Kino. Asger sender invitation og
dagsorden ud.
9) Antallet af forestillinger i december.
For mange/tilpas? 22 købte billet til formiddagsforestilling på Star Wars den 17. december.
Godt 20 så Fantastiske Skabninger 1. juledag. Den 23. december kom der 6 og købte billet.
Hvis det er premierefilm, der vises, skal det være en film, der kan sælge mange billetter, da
der er krav om et minimum antal anvisninger. Per tog mange af vagterne i julen, ellers havde
det ikke været muligt at vise så mange forestillinger i juledagene.
10) Vedtægtsændringer – kommunen ønsker ændringer
Anne, Søren og Birthe mødes med forvaltningen, formegentlig i slutningen af januar, for at tale
om de ændringer kommunen har til de vedtægter, der blev vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling i efteråret.
Grundet kommunens bemærkninger til vedtægterne er de endnu ikke blevet politisk
behandlet.
Kino er ikke registret, som en af de frivillige foreninger under Køge Kommune.
11) Planlægning af generalforsamling – herunder genvalg/nyvalg
Bestyrelsen: Kristina, Nina og Birthe er på valg og genopstiller. Anne trækker sig som kasserer
– stiller eventuelt op som suppleant.
Suppleanterne er på valg. Karina stiller ikke op, men vil gerne fortsætte med Børnebio. Maria
er på valg og genopstiller.
Dagsorden tages op på næste møde.
12) Nyt om samarbejdet med Tapperiet. CPH DOX
Vi afventer mere konkret udmelding fra Tapperiet. Når samarbejdet drejer sig om visning af
film, vil det ske i samarbejde med Kinos filmgruppe.
13) Status på jazzkoncerten den 27. november 2016
En god premiere for samarbejdet med Tapperiet. Folk ville gerne betale mere for kioskvarerne
ved en koncert end der blev opkrævet. Derfor hæves priserne ved næste arrangement.
14) Eventuelt
 Hjemmesiden – herunder siden om sponsorater - opdateres efter generalforsamlingen.
 Flere har meldt sig ud af filmgruppen. Maria og Birthe indtræder i stedet.



Filmplakater afmeldes, da de koster op til 175 kr. Vi får nogle reklamer gratis. De kan
bruges som gevinster i Børnebio.

Næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00

