Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 6. februar 2016
Tilstede: Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie
Jensen, Per Heskjær, Nina Vinther Lundgren, og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak

Afbud: Maria Brünner og Karina Øer
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat fra sidst
2) Forventet årsregnskab og budget 2017
3) Nyt fra konsulenten
4) Evaluering af arrangement for frivillige den 21. januar 2017
5) Vedtægtsændringer
6) Planlægning af generalforsamling – herunder genvalg/nyvalg
7) Danmark Spiser Sammen (uge 17)
8) Udlejning af Kino til cykelarrangement
9) Eventuelt
Ad 1) Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt.
Ad 2) Forventet årsregnskab og budget 2017
Regnskabet er afleveret til revisoren. Driftsresultatet for 2016 blev på 34.000 kr.
Ad 3) Nyt fra konsulenten
Ansøgninger: Den 18. januar 2017 besøgte Borgmester Flemming Christensen og filantropidirektør hos Real
Dania Anne Skovbro Kino. De var positive overfor Kinos projekter. Anne anbefalede, at vi, til en begyndelse,
søgte midler til salen. Hun henviste til en anden fond, Bevica.
Underværker: Tak til alle som har støtte os. 1.400 så vores ansøgning, 54 kommenterede og 462 støttede.
Kino er således med i denne bedømmelsesrunde, som afgøres i foråret.
Ansøgning til AP Møller/Mærsk sendes den 7. februar 2017
Matrikelsag: PKA, som ejer arealet til venstre for Kino, har stillet spørgsmål i forhold til matriklen. Disse
spørgsmål skal behandles/besvares af Køge Kommune, hvilket de er i gang med. Dette arbejde skal være
færdigt før end Kino kan komme videre med projekteringen (tegnearbejde). Borup Kino skal stå inde for
betalingen for matrikelsagen (landinspektør, tinglysning, tegninger osv.). Det koster et sted mellem 10 og
20.000 kr. som vil blive forsøgt sponsoreret.
Møde i erhvervsklub den 20. januar 2017: Erhvervsklubben viser stor interesse for og opbakning til arbejdet
med istandsættelse og vedligeholdelse af Kinos lokaler. Uden deres meget store indsats og bidrag var Kino
ikke nået så langt, som det er tilfældet.
Udhus: Ca. 20 tons affald er kørt væk. Nu kommer de næste 20 tons! Steen Madsen har givet os al
udgravning og al kloakering på grunden. En meget stor gave. Kino skal mødes med leverandøren af
varmeanlægget sammen med arkitekten for at få de sidste ting fastlagt (afløb). I erhvervsklubben har der
været talt om måske (en lille) murerfestival og (en større) tømrerfestival i forhold til udhuset.

Ad 4) Evaluering af arrangement for frivillige den 21. januar 2017
Der var en rigtig god stemning. Rart at få indsigt i alle hjørner af organisationen og at få ansigt på
tovholderne. Rigtig mange positive tilbagemeldinger.
Ad 5) Vedtægtsændringer
Anne, Søren og Birthe mødes med kommunen omkring de ændringer, kommunen har til vedtægterne.
Ændringer når ikke at bliver færdige til udsendelse tre uger før generalforsamlingen i marts 2017.
Borup Kino er ikke på Køge Kommunes foreningslisten, og Kino har ikke mulighed for at søge midler via
folkeoplysningsprogrammet. Ved mødet med kommunen vil der blive stillet spørgsmål til, hvordan Kino kan
være med.
Ad 6) Planlægning af generalforsamling – herunder genvalg/nyvalg
Der er flere som har vist interesse for at stille op til bestyrelsen. Flere end der er ledige pladser til, hvilket kan
betyde kampvalg.
Generalforsamlingen afholdes den 20. marts 2017. Det vil blive annonceret på hjemmesiden, facebook, med
mail til medlemmerne og i avisen.
Ad 7) Danmark Spiser Sammen (uge 17)
Kino har modtaget en henvendelse om at være med i ”Danmark Spiser Sammen”. Bestyrelsen finder, at det
faldet ud for Kinos regi.
Ad 8) Udlejning af Kino til cykelarrangement
Borup Cykel Motion ønsker at leje Kino til et offentligt film- og info-arrangement den 7. april 2017. De vil
gerne vise en Jørgen Leth film fra 1977 – ”En forårsdag i helvede”. Det er sjældent, at nogen lejer Kino til
offentlig filmforevisning, og vilkår for honorering af en række ekstra ønsker fra cykelklubben blev bestemt.
Søren informerer cykelklubben.
Ad 9) Eventuelt







CPH-DOX on tour i Borup Kino. Den film, Kino har fået mulighed for at vise, er ”Stranger in Paradis”
Det bliver den 19. marts 2017 kl 15.00. CPH-DOX står for arrangementet og gør reklame for det.
Efter planen kommer der én og fortæller om filmen, inden den vises.
Foyerskærm. Vi kan selv lægge billeder og tekst på. Skærmen kan også bruges til reklamer. Kan
betjenes hjemmefra med login. Bestyrelsen besluttede at købe skærmen mm.
Filmplakater. Kino har netop modtaget plakater fra film, der blev vist i 2016, og film vi ikke viser. Vi
har bedt om ikke at modtage plakaterne, da de koster optil 175 kr. stykket. Per prøver at kontakte
filmselskabet igen og gøre opmærksom på at Kino ikke ønsker (at købe) plakaterne.
Søren, Per og Asger mødes den 16. februar kl. 19.00 og finder ud af, hvad vi gør med reklamer og
sponsorater. Hvordan kan vi takke for de mange, der bidrager. Hvordan kan vi tilgodese sponsorer.
Kan vi sælge reklamer?

Næste møde mandag den 6. marts kl. 19.00

