Referat af bestyrelsesmøde i Kino mandag den 6. marts 2017
Tilstede: Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Anne Marie Jensen,
Per Heskjær, Nina Vinther Lundgren, Maria Brünner og Birthe Petersen samt konsulent: Asger Bak
Fraværende: Karina Øer
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Årsregnskab for 2016 samt budget for 2017
3. Nyt fra konsulenten
4. Generalforsamling den 20. marts 2017
5. Vedtægtsændringer – møde med forvaltningen
6. Evaluering af MGP den 4. marts 2017
7. Eventuelt
Referat
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.
Ad. 2 Årsregnskab for 2016 samt budget for 2017
Overskuddet for 2016 bliver på 36.203 kr. Budgettet udarbejdes onsdag kl. 16.30 hos Asger.
Budget og rengskab sendes ud til medlemmerne før generalforsamlingen.
Ad. 3. Nyt fra konsulenten
Der er støbt nyt gulv i udhuset. En stor gave fra Steen Madsen.
Matrikelsag vedrørende arealet langs venstre side af Kino. Kommunens svar er nu sendt videre til
PKA. Hvis PKA accepterer, at arealet overgår til Kino, skal arealet tinglyses. Hvis det sker, betaler
Kino udgiften til tinglysningen.
Kino får svar på ansøgningen hos Real Dania i løbet af foråret.
Der er sendt ansøgning til A.P. Møllerfonden. Endnu ingen tilbagemelding. Det samme gælder i
forhold til ansøgning hos Veluxfonden.
Ad 4. Generalforsamling den 20. marts 2017
Dagsordnen blev rettet til. Der er nye kræfter, som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, så der
er kandidater til alle poster.

Ad 5. Vedtægtsændringer
De vedtægter, der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2016,
kunne Køge Kommune ikke godkende. Forvaltningen i Køge Kommune ønskede derfor et møde
med bestyrelsen. Det blev afholdt den 2. marts 2017. Ændringerne er nu tilføjet, og forvaltningen
har efterfølgende nikket til dem. Derfor udsendes de til behandling på generalforsamlingen den
20. marts 2017. Hvis de godkendes her, skal de sendes videre til Køge Byråd til godkendelse.
Ad. 6. Evaluering af MGP den 4. marts 2017
Aftenen blev en succes. Der kom ca. 70 børn, og der blev solgt for ca. 1.500 kr. Stor tak til Martin
fra Il Guesto for lån og samling af slush ice og popcornmaskine.
Forløbet op til afholdelsen af MGP kan/bør strammes op. Der er gjort erfaring, som tages med til
næste års planlægning.
Ad. 7. Eventuelt
 Kunstner fra Århus Gary Schneider spiller Leonard Cohen. Vi kan få ham til at spille i Kino.
Det vil koste 5000 kr. plus transport. I Haslev spillede han for en udsolgt sal. Er der
publikum til det i Borup? Asger sender link med hans tidligere optræden, så tager vi stilling
til det.
 Tapperiet vil gerne holde koncert i Kino den 30. april med Sitting Horn (jazz) og den 28.
oktober koncert med Tue West. OK til begge arrangementer, hvis det bliver på samme vis
som sidst.
 Det skal undersøges om e-billet kan sættes op til at sælge enkeltbilletter til Børnebio.
 Der er problemer med krydsfeltet. Det er næsten udbedret. Herefter kommer der en
regning på det.
 Der bliver ikke gjort rent i tilstrækkelig grad i Kino. Der er mange steder at gøre rent, men
kun få til at gøre det. Kioskpersonalet må gerne gøre rent bl.a. i kiosken og på bordene mv.
inden gæsterne kommer. Operatørerne må selv gøre rent i operatørrummet, da andre ikke
har nøgle dertil.
 Cykelarrangement den 7. april. Det bliver afholdt en aften, hvor Kino normalt selv ville vise
film. Derfor er kravet, at aftenen afholdes i samarbejde med Kino, og at der er en fordeling
af indtægterne. Der sælges billetter via e-billet, det betyder, at alle skal betale samme
billetpris, som er på 75 kr.
 Balancen for januar og februar 2017 er på 70.000 kr. Det skyldes indskrivning til børnebio
og indbetaling af medlemskab. De skal være med til at dække udgifterne til terminen.
 Kunne det være en mulighed med sommerskole i Kinos lokaler? Er der ideer til, hvad det
kan indeholde?
Næste møde fastsættes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen

