Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2016
Tilstede:
Fra bestyrelsen: Søren Rislund, Kristina Eilertsen, Charlotte Thomsen, Nina Vinther Lundgren,
Anne Marie Jensen, Karina Øer, Maria Brünner, Per Heskjær og Birthe Petersen
Konsulent: Asger Bak
Dagsorden:
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4)
5)
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7)

Konstituering af bestyrelsen
Ændring af organisationsdiagram
Små og store opgaver det kommende år
Mødefrekvens i bestyrelsen
FMMB – fortsat medlemsskab?
Frivillige og hvervearrangement forår 2016
Eventuelt

1. Konstituering af bestyrelsen
Kasserer: Anne Marie Jensen
Næstformand og sekretær: Birthe Petersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kristina Eilertsen, Nina Vinther Lundgren, Charlotte Eilertsen Thomsen, Per Heskjær (nyvalgt).
Suppleanter:
Første suppleanter Maria Brünner (nyvalgt)
Anden suppleant Karina Øer
2. Ændring af organisationsdiagram
Der var ændringer i forhold til vagtplan, vedligeholdelse og biograffaglig organisation.
Hjemmesiden opdateres i overensstemmelse hermed.
3. Små og store opgaver det kommende år
Skal der være differentierede priser ved udlejning af Kino afhængig af, hvor mange timer man
lejer lokalerne, og om man lejer hele bygningen eller kun salen? Per undersøger til næste
møde, hvad andre biografer gør.
Opdatering af vedtægterne. Det undersøges, hvordan vedtægter ser ud i Hvalsø Bio. Søren og
Birthe laver udkast til nye vedtægter.
Medlemsfordele
 En mulighed kunne være, at medlemmer får fx 5 kr. eller 10 kr. rabat på køb af billet.
Rabatten skal ikke gælde sammen med andre rabatter. Anne undersøger, om det er
teknisk muligt med forskellige priser i E-billet.
 En anden mulighed kunne være mulighed for, at et medlem kan vinde fx to fribillet.
Udtrækning en gang om måneden. Forudsætning, at vi har en mailadresse på
medlemmet.
Billetpriserne hæves til 75 kr. og 90 kr. til forestillinger henholdsvis over og under to timer. De
nye priser vil træde i kraft efter sommerferien.

Mulighed for teleslynge? Tilbage i oktober 2014 fik Kino et tilbud på 7.500 kr. for installering af
teleslynge. Det er et krav, at en eventuel teleslynge skal kunne flyttes med over i en renoveret
sal. Teleslyngen er med i projektet for det nye Kino. Søren vil undersøge, om der er steder at
søge finansiering til etablering af teleslynge.
Foyeren skal indrettes, når den er færdig med at blive sat i stand. Karina og Maria kommer
med forslag til en indretning.
4. Mødefrekvens i bestyrelsen
Femover mødes bestyrelsen en gang om måneden i sæsonen. Det vil sige januar til maj og
august til november. Møderne afholdes i tidsrummet kl. 19.00 til 21.00.
Den foreløbige mødeplan for 2016 ser således ud:
Den 4. april, 23. maj, 8. august, 5. september, 3. oktober, 7. november.
5. FMMB – fortsat medlemskab?
Borup Kino er medlem af FMMB (Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer). Det koster
2.500 kr. årligt at være medlem. Hvad er det, man får for sit medlemskab, og hvad er
formålet med FMMB. Det undersøger Søren.
Der har været rejst kritik af måden FMMB bruger deres midler på, og nogle biografer overvejer
at melde sig ud. Borup Kino fastholder medlemskabet for 2016, og afventer, hvad de andre
biografer beslutter, inden der træffes beslutning om fremtidigt medlemskab.
6. Frivillige og hvervearrangement forår 2016
Alle de frivillige er meget vigtige for Borup Kinos eksistens.
Bestyrelsen vil gerne holde et arrangement for de frivillige og eventuelt kommende frivillige
mandag den 18. april kl. 19.00 til 20.30. Her vil det bl.a. være muligt at møde bestyrelsen, få
en præsentation af hjemmesiden og få en gennemgang af billetsystemet.
Søren vil undersøge årsagerne til, at nogle frivillige ikke deltager i aktiviteterne så ofte.
7. Eventuelt
Karina har holdt møde med folk fra St. Heddinge Bio. De var interesseret i børnebiograf. De
havde et rigtig godt indtryk af Borup Kino.
Muligheden for at kunne give de frivillige fribilletter blev vendt. Konklusionen blev, at der kun
gives fribilletter til dem, der er på vagt i forbindelse med filmvisning. Hvis dette udvides til at
omfatte flere, vil det betyde for mange fribilletter og færre solgte billetter. Et af
filmselskaberne har påtalt antallet af fribilletter i forbindelse med visning af film. Fribilletter
gives kun i forbindelse med filmvisning, hvor der er betalende gæster.
Vedligeholdelsesgruppen har brugt de afsatte midler til vedligeholdelse blandt andet til elarbejde og lamper i foyeren. For at kunne gøre foyerens gulv færdig, køb af måtte til
indgangen og paneler samt betale for gulvet i badeværelset er der brug for en ekstra bevilling
på 12.500 kr. ex. moms. Pengene blev bevilliget.
Foreningen Borup Kino har fået bevilliget 50.000 kr. af Køge Kommune til bl.a.
projektrådgivning og konsulentbistand. Kommunen vil gerne have en regning samlet, som kan
dokumentere udgiften. Herefter vil de overføre midlerne til Borup Kino.
Der er kommet nyhedsbrev om mobilpay og dankort. Asger har sendt videre til bestyrelsen.

Borup Kino har modtaget en henvendelse omkring markedsføring. Det blev besluttet, at
afsenderen mødes med interesserede fra bestyrelsen lige før næste bestyrelsesmøde den 4.
april og fortæller om sine ideer.
Der er kulturnat den 26. august. Borup Kino deltager med åbent hus som sædvanligt.
Bestyrelsen har modtaget en invitation om ”ny kulturstrategi i Køge Kommune”. Asger læser
materialet og vurdere relevansen for Kino.
Asger og Kristina skal mødes med Hvalsø Bio om deres system til booking af frivillige til
aftenbio.
Søren har købt et tæppe til scenen. Det har en positiv effekt på lyden i rummet. Det blev taget
i brug ved livearrangementet.

