Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 5. september 2016
Tilstede: Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie Jensen,
Maria Brünner, Per Heskjær, Nina Vinther Lundgren og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Karina Øer
Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra sidst
2) Nyt fra konsulenten
3) Økonomi
4) Ekstraordinær generalforsamling
5) Årshjul (se vedhæftet). Kan udfyldes yderligere på mødet
6) Forslag fra Facebook. Mulighed for at bytte bøger i det tidsrum, der er åbent inden dagens film
7) Status på kulturnat
8) Status på salg af billetter til Børnebio
9) Emner til karussel på hjemmesiden
10) Superbruger til Facebook – optimering af Facebook (og andre sociale medier)
11) Forespørgsel om sponsorgave til halfesten
12) Henvendelse visning af LOL - verdensmesterskab
13) Eventuelt
Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Datoen for indskrivning i børnebio var den 24. august og ikke den 23. august, som det fremgik af
referatet. Herefter blev referatet godkendt.
Ad 2) Nyt fra konsulenten
 Der er ingen tilbagemeldinger fra fondsansøgningerne siden sidst.
 Der har været holdt møde med udvalgsformændene fra Kultur- og Idrætsudvalget samt
Ejendomsudvalget. De kan ikke finde midler til at hjælpe med istandsættelsen af Borup Kino.
 Den 28. september 2016 er der møde med borgmester Flemming Christensen, Marie Stærke,
Dora Olsen og Torben Haack (Alle de nævnte sidder i Økonomiudvalget) for at få dem til at
bidrage til projektet med at få istandsat Kino.
 Bestyrelsen godkendte planen for indretning stueplan – inc. ny indgang til Kino. Ligeledes blev
plan for 1. Sal i villa til møderum godkendt.
 Skuret langs Kino vil blive ryddet, og de store træer, der hænger henover taget vil blive fældet
den 20. oktober. Erhvervsgruppen er med på projektet. Kino skal finde finansiering til nyt tag
evt. i form af, at vi finder en tømrer til erhvervsklubben.
 Der er holdt møde med Anlægsfonden. De er positive overfor at bidrage til delprojekter. Det
forudsætter dog, at der udarbejdes en projektbeskrivelse for de enkelte projekter, og der sker
en prisfastsættelse. Deres maxgrænse for medfinansiering er 180.000 kr., så det forudsætter,
at der er medfinansiering andre steder fra også.

Ad 3) Økonomi
Der er balance i regnskabet. Indtægter og udgifter stemmer, men der er ikke overskydende midler til
at finansiere, de ønskede projekter.
Ad 4) Ekstraordinær generalforsamling.
Mødet er planlagt til den 10. oktober fra kl. 18.00 til 19.00. Der udsendes indkaldelse/dagsorden
senest fire uger før afholdelsen. Med de nuværende vedtægter er det nødvendigt at indkalde til endnu
en ekstraordinær generalforsamling i november for at få vedtægtsændringer godkendt, medmindre
halvdelen af medlemmerne møde op og 2/3 af disse stemmer for ændringerne.
Ad 5) Årshjul
Udsat til næste møde
Ad 6) Forslag fra Facebook om mulighed for bogbytning
Det blev besluttet at give det et forsøg, således at folk kan sætter deres bøger i en opstillet reol og
andre kan komme og hente eller låne dem. Det skal ske i tidrummet, hvor Kino alligevel har åbent fra

kl. 18.30 til 19.30, de dage der vises film. Der vil være mulighed for at købe forfriskninger i kiosken.
Maria giver besked, når reol er opstillet. Herefter informeres der om tiltaget på Facebook og
hjemmeside.
Ad 7) Status på kulturnat
Det var en stor succes. Rigtig mange kom forbi Kino. Børnekoret fra Borup Skole trak fulde huse og lidt
mere til. Fint med så mange programpunkter samt borde/bænkene på gade. Det var med til at trække
så mange gæster til.
Af 8) Status på salg af billetter til Børnebio
Der er solgt 169 billetter. Nogle børn har så lange skoledage, at det ikke er muligt at nå at deltage i
børnebio.
To af de film, der vises i børnebio, vil også blive vist på et andet tidspunkt. Det drejer sig om ”Den

venlige kæmpe” som bliver vist i efterårsferien, og ”Ice Age” som vises den 15. oktober.
Ad 9) Emner til karussellen
Søren har sendt en række emner til Martin, så der løbende er noget at skifte ud med. Forslag til nye
emner – ekstraordinær generalforsamling, film i efterårsferien, Rollings Stones koncert, bogbytte
tiltag.
Ad 10) Superbruger til Facebook – og andre medier
Maria undersøger, om hun kan blive lært op. Det kan eventuelt kombineres med en ”ansøgning” på
Facebook om en frivillig til dette.
Ad 11) Sponsorgave til halfest
Det blev besluttet at give et gavekort på 150 kr. til brug i Borup Kino.
Ad 12) Henvendelse om visning af LOL (e-sport) – verdensmesterskab
Det afholdes natten mellem den 29. og 30. oktober. Maria kontakter forslagsstilleren for yderligere
information.
Ad 13)
 Fremover er det Per, der bestiller film på filmudvalgets vegne.
 Borgermøde/lokalplansmøde den 3. september 2016. Søren og Maria deltog. Referat fra møde kan læses på

http://hverdagsnyt.dk/mange-til-bydelsmoede/1266/


Rolling Stones koncert fra Cuba den 25. marts 2016 vises i Kino den 15. oktober. Det koster 130 kr.
at komme ind. Kino kan beholde 40% af overskuddet, resten skal distributøren have.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 10.10 kl. 19.00. Umiddelbart optil afholdes ekstraordinær
generalforsamling med forslag om vedtægtsændringer.

