Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 10. oktober 2016
Til stede: Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie
Jensen, Maria Brünner, Per Heskjær, Karina Øer, Nina Vinther og Birthe Petersen samt
konsulent: Asger Bak
Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af referat fra sidst
Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2016
Nyt fra konsulenten
Økonomi
Henvendelse fra Tapperiet i Køge
Årshjul
Superbruger til Facebook
Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
2) Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling
Forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Birthe
sender dem til godkendelse i Køge Byråd.
3) Nyt fra konsulenten
Den 28. september 2016 havde Søren og Asger møde med borgmester Flemming Christensen,
Marie stærke, Torben Haack og Dora Olsen. Det fremtidige samarbejde blev drøftet. De var
alle fire positive overfor arbejdet i Borup Kino.
Arbejdet med udhuset er godt i gang. Flere lokale håndværker bidrager til arbejdet. Den 20.
oktober 2016 bliver træerne fældet.
4) Økonomi
Der er balance i regnskabet. Kassebeholdningen kan dække de regninger, der foreligger og er
på vej.
5) Henvendelse fra Tapperiet i Køge om samarbejde
Tapperiet laver arbejde for unge mennesker i regi af ungdomsskolen. De ønsker et samarbejde
med Borup Kino. Den 25. oktober 2016 tager Asger og Søren ud på Tapperiet, og taler med
dem om, hvilke muligheder der er for et samarbejde, og hvordan vi kan gøre brug for
hinanden.
6) Årshjul
Punkter til årshjulet: Indskrivning til seniorbio. Januar og august. Teknik-service januar og
august. Til næste møde printes årshjulet ud og hænges op i Kino med mulighed for løbende
tilføjelser.
7) Superbruger til Facebook
Maria arbejder på sagen.
I dag bruges Facebook hovedsagligt til opslag om aktuelle og kommende film. Det skal gøres
mere levende. Fx billeder og tekst af begivenheder. Hvis folk ønsker at vide, hvad der vises i

Kino er der andre kanaler til at blive opdateret fx hjemmesiden, nyhedsbrev eller Borup Info.
Derfor skal Facebook kunne noget andet. En balance mellem for lidt og for meget.
7) Eventuelt
 Elektronisk kalender. Per undersøger nærmere.
 Skærmen i foyeren er til låns. Lånet udløber med udgangen af oktober. Asger
undersøger, hvad det koster at købe den.
 Sponsorer. Tid til at forny sponsorater. Vi kan få vist reklamer på skærmen i foyeren.
Det er ok at vise reklamer i børnebio, hvis det giver ekstra reklameindtægter. Det skal
selvfølgelig være reklamer, som børn kan tåle at se.
 Søren laver udkast til opslag på karussellen og sender til Kristina.
 Andre biografer reklamere på egen hjemmeside for, at man kan købe sponsorater, der
vises i biografen. Det undersøges, hvordan det kan gøres i Borup Kino.
Næste bestyrelsesmøde mandag den 7. november 2016

