Referat af bestyrelsesmøde i Borup Kino den 7. oktober 2019
Til stede: Søren Rislund, Maria Brünner, Per Heskjær, Christian Wolf, Nina Vinther Lundgren,
Mette Thomas
Afbud: Birthe Petersen
Dagsorden:

1. Fondsansøgninger og ansøgning til kommunen
2. Beskrivelse af arbejdsopgaver i bestyrelsen.
3. Kiosken – lagerstyring, oplæring af frivillige
4. Vagtliste, antal frivillige aktive/ passive (Nina)

5. Indkøbsaftaler, indkøb herudover
6. FIFA-turnering
7. Eventuelt
Ad 1
Mette oplyste, at Kino havde fået afslag nummer 2. Denne gang fra Sparekassen Sjælland,
men at Nordeafonden havde givet kr. 40.000,Efter de 3 fondsansøgninger skal der ansøges i Køge kommune om det resterende beløb op til
budget vedr. stoleombytningen.
Kino er desuden blevet henvist til Det Dansk Filminstitut, som skulle have en pulje til
renovering af gamle biografer som de deler ud af.
Ad 2
I forbindelse med den kommende generalforsamling hvor der forventes udskiftning, skal alle
med funktion i Kino lave en beskrivelse (manual) af funktion/funktioner således nye på
posterne umiddelbart kan overtage. (sendes til Birthe som samler til en ”håndbog”)
Ad 3 og 4
Pt. er det Per, der står for lagerstyringen, Jens er påbegyndt oplæring og Maria skal også på
kursus.
Det svind, der har været i kiosken, er blevet reduceret betydeligt. Det er vigtigt, at alle varer
scannes.
Når Nina sender kioskvagtlister ud, så sender hun til 32, men får kun respons fra mellem 12
og 15 frivillige. Hun har skrevet til alle frivillige, om at tilkendegive om de stadig er
interesserede i at deltage i kioskvagterne, men får ingen returmeldinger.
De ikke aktive forsøges kontaktet, med henblik på at afdække om de ”helt har meldt sig ud”.
Der følges op på det i forbindelse med julearrangement for de frivillige.
Ad 5
Maria har lavet en rabataftale med Knud-købmand. (Evt. ny biografreklame (om at handle
lokalt). Indkøb til kiosk går gennem/koordineres med Jens.
Ad 6
Christian arbejder videre med projektet, blandt andet hvordan man får fat i de unge.

Ad 7



Kassereren gennemgik regnskabet frem til midt september. Det ser rigtig fint
ud.



EU: mulighed for tilskud til udstyr der skal bruges i forbindelse med
grænseoverskridende arrangementer og/eller skolesamarbejde.
Momunitys idéer om samarbejde med Kino gennemgået. (mor/barn-bio m.v.) Maria
kontakter for muligt samarbejde.
Billetsalget til Cross, Schack og Ostermann går fint.
Julearrangement for frivillige, mandag d. 9. december kl. 19.00-21.00. Tovholder for de
forskellige frivilliggrupper sender invitation ud





Næste møde onsdag den 6. november kl. 19.00

