Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino mandag den 7. november 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
Fraværende: Karina Øer
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidst
2. Foyerskærm (Asger)
3. Julearrangement for de frivillige
4. Etablering af biografreklame (og andet) i henhold til tilbud fra FS2 Reklame A/S
5. Status på mødet med Tapperiet
6. Jazz-arrangement 27. november
7. Status på LOL
8. Status på Rolling Stones koncert
9. Økonomiudvalgsmøde i Borup Kino
10. Nyt fra konsulenten
11. Økonomi
12. Møder i 2017 frem til generalforsamlingen
13. Julefrokost
14. Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt uden bemærkninger
Ad 2) Foyerskærm
Det koster fremover 1.000 kr. om måneden at leje skærmen i foyeren. Det koster 10.000 kr.
at købe skærmen + løbende 200 kr. om måneden. Skærmen kan bruges til at reklamere for
andre arrangementer end film, samt reklame for vores sponsorer, opkobling til Facebook mv.
Der er ikke økonomi til skærmen pt.
Ad 3) Julearrangement for de frivillige
Gløgg og æbleskiver den 28.11 kl. 19.00 for de frivillige. Maria skriver ud.
Ad 4) Etablering af biografreklame i henhold til tilbud fra FS2 Reklame A/S
De tidligere reklamesponsorere er blevet kontaktet i forhold til fornyelse. Asger er ikke
længere kontaktperson på reklame.
Professionelt reklamebureau. Tilbud fra FS2 gemmes til eventuelt senere brug. Udgift på
25.500 kr. plus moms det første år til en opstart med software mv. Herefter løbende pris pr.
måned. Hvis der er reklamer tjener, både de og vi på det. De skal have 30 procent af
Reklameindtægterne.
Der er solgt reklamer for 17.500 kr. pt.
Ad 5) Status på mødet med Tapperiet
Der er interesse for at indgå samarbejde mellem Tapperiet og Kino fx i form af koncerter, og et
samarbejde med ungdomsskolen, hvor Kinos lokaler kan bruges til undervisning.

Vi får leje, kioskslag og profilering. Livearrangementet uden økonomisk risiko. Tapperiet kan
reklamere i aviserne for arrangementerne.
Ad 6) Jazz-arrangement 27. november
Dørene åbnes kl. 14.00. Koncerten begynder kl 15.00. Maria og Nina står i kiosken.
Ad 7) Status på LOL
81 tilmeldte heraf 47 fremmødte. Der var mange præmier. Arrangementet gav overskud på
grund af kiosksalg samt lejeindtægten. Mange positive tilbagemeldinger. Historien bringes i
flere lokale aviser.
Kunne man lave noget lignede, hvor folk selv medbringer pc og spiller en eftermiddag/aften?
Ad 8) Status på Rolling Stones koncert
34 gæster. Det gav et lille overskud.
Ad 9) Økonomiudvalgsmøde i Borup Kino
Den 30. november kl 18-20 afholder Økonomiudvalget i Køge Kommune møde i Kino. Her
fremlægges resultatet fra borgermødet, samt følgemøderne. Der kommer 35 personer.
Maria står for arrangementet.
Ad 10) Nyt fra konsulenten
Onsdagsholdet har haft travlt bl.a. med udhuset. Der arbejdes med entreprenører og arkitekt.
Træerne er fældet og kørt væk. Erhvervsforeningen har bidraget meget til arbejdet.
Kino afventer tilbagemelding fra Køge Kommune om støtte til arbejdet.
Ad 11) Økonomi
Salg af billetter i aftenbio er lavere end budgetteret. Indtægter og udgifter balancerer. Pt ser
overskuddet for 2016 ud til at blive på ca. 14.000 kr.
Ad 12) Bestyrelsesmøder i 2017 frem til generalforsamlingen
Mandag den 9. januar kl. 19.00
Mandag den 6. februar kl. 19.00
Mandag den 6. marts kl. 19.00
Generalforsamling mandag den 20. marts kl. 19.00
Ad 13) Julefrokost
Tirsdag den 6. december er der julefrokost for bestyrelsen.
Ad 14) Eventuelt
 Vi har fantastiske sponsorer. For at andre kan se, hvem de er, kunne det fremgå af
karussellen og på lærredet inden filmen vises med logo og navn.
 Flere administratorer til Facebook. Maria vil gerne have adgang. Kan vi vise filmklip i
stedet for billeder?

