Referat af bestyrelsesmøde i Kino mandag den 8. august 2016
Tilstede: Fra bestyrelsen: Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie Jensen, Maria Brünner,
Per Heskjær, Karina Øer og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Afbud: Nina Vinther Lundgren
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra sidst
Nyt fra konsulenten
Orientering om økonomien
Planlægning af kulturnat
To billetpriser til børnebio m/u slik ved Karina
Vedtægtsændringer og eventuel ekstraordinær generalforsamling
Forslag fra medlem: Har det været overvejet i bestyrelsen, at man kan sælge et årskort til os
der går regelmæssigt i Borup Kino. At man f.eks. kan betale kr. 1.500 (det er bare et tal jeg har
taget ud af luften) og så til gengæld kan man gå i biografen lige så meget man vil?
8. Årshjul opfølgning fra sidst
9. Eventuelt
10. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 5. september
1. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
2. Nyt fra konsulenten
Afslag på ansøgning fra Beckett fonden (375.000 kr.), afslag Sjællandske medier (25.000 kr.).
Ansøgning sendt til Køge Kommune/Kulturudvalget den 4. maj 2016. Har ingen tilbagemelding fået.
Der sendes rykker.
Det danske filminstitut giver 200.000 kr. under forudsætning af resten af finansieringen kommer i hus.
Veluxfonden har bevilliget 10.000 kr. til teleslyngeanlæg, som bliver installeret inden sæsonpræmiere.
Ansøgning hos RealDania. Ansøgningsfrist 1. august. Der kom 696 støtter.
Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden. Søren og Asger har møde med dem 15. august.
Ansøgning sendt til Mærsk og Veluxfonden.
Borup Kinos erhvervsklub er nu etableret. Første møde var den 24. juni. Medlemmer er ud over Kino,
Steen Madsen, Carsten Dehli (ES), Paul Bender, Martin (Il Gusto), Mogens Nielsen (VVS). André Willers
Madsen (Borup Kemi) vil gerne være med til i et eller andet omfang næste år. Der er nyt møde i løbet
af august. Erhvervsklubben vil arbejde på en ”skurfestival”
Henning Rasmussen, arkitekt fra Osted, har lavet tegninger til brug for istandsættelse/opbygning af
skur. Det bliver nødvendigt at fjerne 2-3 træer, som har grene henover taget på skuret. De berørte
naboerne er positivt indstillet overfor dette. Det betyder, at der er brug for en med erfaring i
træfældning, som vil gøre det mod at få træet. Vedligeholdelsesgruppen vil deltage så meget som
muligt.
3. Økonomi
Forventet regnskab går i nul.
Nedgang i billetsalget. Hvorfor? Måske fordi det er koldt om vinteren. Det tager tid at få det forbedret
jf. også nyt fra konsulenten i forhold til finansiering. Udvalget af film der kunne lejes i foråret var ikke
så interessant. Udvalget af film i efteråret plejer at sælge bedre. Fald på 13% i salg af billetter til
aftenforestillingerne. Børnebio har haft en stigning i billetsalget på 39%. To parametre at skrue på for
at forbedre indtjeningen. Billetpris og kioskslag. En gæst i Kino køber i gennemsnit for 16 kr. En
mulighed kunne være at hæve prisen med få kroner på nogle varer. Der kan være differentieret priser
mellem børn og aftenbiograf. Charlotte kommer med et oplæg til nye priser.
Anne, Kristina og Charlotte har holdt møde med sælger fra E-billet i forhold til køb af touchskærm,
mobilpay, ebillet, dankort mv. Pakken vil koste 20.275 kr. Oversigt over salen må vises på papir, da
der ikke i tilbuddet vil være en skærm, der vender ud mod gæsterne. Mulighed for afdragsordning. Let

i brug i modsætning til det nuværende system, som skaber usikkerhed hos nogle af de frivillige. Asger
kontakter E-Billet og får uddybet tilbuddet og prisen.
Det er muligt at få sponsornavn trykt på billetterne, men det er meget dyrt, da det skal fortrykkes på
billetpapiret, så umiddelbart er det ikke en mulighed.
4. Planlægning af kulturnat
Program fremlagt på mødet. Det vil blive offentliggjort i Midtsjællands Avis.
5. Billetpriser til børnebio
Dato for indskrivning til børnebio bliver den 23. august. Kommer opslag i Midtsjællands i denne uge.
Det vil være muligt at købe to billettyper:
1) Billetter til seks film – pris 300 kr.
2) Billetter til seks film samt slik/drikkelse til 20 kr. – pris 420 kr.
6. Vedtægter
Der afholdelse ekstraordinær generalforsamling mandag den 10. oktober kl. 18.00 til 19.00. Eneste
punkt på dagsorden vil være vedtægtsændringer.
Inden dagsorden og forslag til nye vedtægter sendes ud skal § 8 opdateres.
7. Medlemsspørgsmål
Det er ikke muligt at købe en pakke til alle film som foreslået. Det skyldes, at hver aftens salg af
billetter skal kunne genfindes i e-billet-systemet og afregnes pr. konkrete film. E-billet sender med
mellemrum kontrollanter ud og tjekker om aftens salg også stemmer overens med de personer, der
sidder i salen.
8. Årshjul
Birthe laver udkast til næste møde.
9. Eventuelt
 Rengøring i Kino den 13.8 kl. 10.00 og et par timer frem. Christina sender besked til de
frivillige.
 Tag nedtaget bag stuen. Endnu ikke færdig med reparationen.
 Beslag til borde i foyer sættes op.
 Der trækkes ledninger til teleslynge i den kommende uge.
 Gulvlæggeren kommer og ordner gulvet i foyeren den 15.8. Vi skal selv fjerne det nuværende
gulv.
 Radiator op senest den 18.8
 Søren og Birthe mødes med Martin den 10. august om karussel på hjemmesiden.
 Facebook, Borup Kino er ikke en gruppe. Kan ikke dele det på andre sider. Kan kun dele via
egen privat side.
 Anne sender medlemsliste med nye medlemmer.
 Det planlagte bestyrelsesmøde i oktober afholdes en uge senere, det vil sige den 10. oktober
2016 efter generalforsamlingen.
10. Næste bestyrelsesmøde
Næste møde afholdelse mandag den 5. september 2016 kl. 19.00 til 21.00

